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Sodni register

LJUBLJANA
Rg-206490
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00008 z dne 20. 5. 1998 pri subjektu
vpisa CAR CENTER, avtoservis in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Manice Komanove
39, sedež: Manice Komanove 39, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/15879/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in firme ter uskladitev dejavnosti
s temile podatki:
Matična št. 5571677
Firma: CAR CENTER, avtoservis in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Cesta vstaje 39
Sedež: 1211 Ljubljana-Šmartno, Cesta vstaje 39
Dejavnost, vpisana 20. 5. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 65210 Finančni zakup (leasing);
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 80410
Dejavnost vozniških šol.

MURSKA SOBOTA
Rg-206120
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/000893 z dne 21. 4.
1998 vpisalo v sodni register tega sodišča
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala in dejavnosti na reg. vložku št. 1/01197/00 s
temile podatki:
Pri družbi MAXIMA, Podjetje za trgovino, storitve in računalništvo Gornja Radgona, d.o.o., Gornja Radgona, Panonska ul. 30, se vpiše: uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah; spremembo os-
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novnega kapitala – osnovni kapital družbe
se povečuje in odslej znaša 1,500.000 SIT.
Družbenica je Marič Vlasta, Gornja Radgona, Panonska ul. 30, s poslovnim deležem
1,500.000 SIT; dejavnost družbe se spremeni in doslej glasi: trgovina na debelo,
trgovina na drobno, konsignacijska trgovina
in trgovina v tranzitu ter uvoz in izvoz vseh
živilskih in neživilskih izdelkov po vseh trgovskih strokah, storitvena dejavnost: inženiring, posredovanje, marketing in komerciala, računovodske in knjigovodske storitve, računalniška obdelava podatkov, zastopanje tujih in domačih firm, ekonomsko,
organizacijsko in finančno svetovanje, proizvodnja kovinskega reprodukcijskega materiala, predelava plastičnih mas, proizvodnja zgotovljenih tekstilnih izdelkov, proizvodnja živilskih proizvodov, turizem in gostinstvo.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris
iz sodnega registra
CELJE
Srg 2715/94
Rg-23439
To sodišče je v registrski zadevi predlagateljice sklenilo objaviti sklep:
Družba ANGELIKA, trgovsko podjetje,
d.o.o., Socka, Strmec pri Vojniku, preneha po skrajšanem postopku.
Družba ima eno družbenico, in sicer
Kunst-Bojadžijevski Angelco, Celje, Kraigherjeva 7, ki prevzame obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe prevzame družbenica.
Sklep je sprejela družbenica dne 25. 5.
1994.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 28. 9. 1995
Srg 94/03799
Rg-206881
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03799 z dne 8. 7. 1998 pod št.
vložka 1/04373/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:
Matična št.: 5654556

Leto VIII

Firma: SINTIMA, Trgovsko podjetje,
d.o.o., Celje
Skrajšana firma: SINTIMA, d.o.o., Celje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3000 Celje, Ul. mesta Grewenbroich 13
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep družbenice z dne 19. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku (Srg 3799/94 z dne 5. 6. 1996).
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku (Srg 3799/94 z dne 8. 7.
1998).
Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe je prevzela Jerin Danica,
Celovška 9, Celje.
Srg 95/00169
Rg-206897
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00169 z dne 8. 7. 1998 pod št.
vložka 1/04493/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:
Matična št.: 5649510
Firma: KROMA, Podjetje za izvoz in
uvoz, d.o.o., Celje
Skrajšana firma: KROMA, d.o.o., Celje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3000 Celje, Kraigherjeva 6
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Sklep družbenika z dne 9. 2. 1995 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku (Srg 169/95 z dne 26. 11. 1997).
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku (Srg 169/95 z dne 8. 7.
1998).
Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe je prevzel Klanšek Janez,
Kraigherjeva 6, Celje.
Srg 97/00217
Rg-208963
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00217 z dne 7. 5. 1998 pod št.
vložka 1/06103/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:
Firma: M & T INTERNATIONAL, marketing in turizem, d.o.o., Šmarje pri Jelšah
Skrajšana firma: M & T INTERNATIONAL, d.o.o., Šmarje pri Jelšah
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3240 Šmarje pri Jelšah, Stranje št. 35
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Sklep družbenice z dne 4. 8. 1995 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku (Srg 217/97 z dne 20. 2. 1998).
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Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku (Srg 217/97 z dne 7. 5.
1998).
Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe je prevzela Sethi Marta,
Stranje 35, Šmarje pri Jelšah.
Srg 96/00842
Rg-209640
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00842 z dne 1. 6. 1998 pod št.
vložka 1/01865/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:
Matična št.: 5039452
Firma: BOHOR, izvoz-uvoz, računovodske in finančne storitve, d.o.o., Šentjur pri Celju, Dušana Kvedra 11
Skrajšana firma: BOHOR, d.o.o., Šentjur
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3230 Šentjur pri Celju, Dušana Kvedra 11
Osnovni kapital: 2,380.500 SIT
Sklep družbenikov z dne 22. 10. 1996
o prenehanju družbe po skrajšanem postopku (Srg 842/96 z dne 16. 4. 1998).
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku (Srg 199/96 z dne 1. 6.
1998).
Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe prevzameta BOHOR, lesna oprema Mestinje, d.d., Podplat, Mestinje 6 in BOHOR, Žaga in furnirnica, d.d.,
Leona Dobrotinška 9, Šentjur.
Srg 95/00105
Rg-209650
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00105 z dne 1. 9. 1998 pod št.
vložka 1/04547/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:
Matična št.: 5659299
Firma: BAY-TRADE, mednarodno trgovsko podjetje, proizvodnja, storitve,
d.o.o., Stantetova 11, Velenje
Skrajšana firma: BAY-TRADE, d.o.o.,
Stantetova 11, Velenje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3320 Velenje, Stantetova 11
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Sklep družbenika z dne 29. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku (Srg 105/95 z dne 29. 9. 1997).
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku (Srg 105/95 z dne 1. 9.
1998).
Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe je prevzel Mlakar Drago,
Ulica Vrnjačke Banje št. 5, Velenje.
Srg 98/00626
Rg-209652
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00626 z dne 31. 8. 1998 pod
št. vložka 1/06443/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:
Matična št.: 5919274
Firma: KOBER-LOSCH, proizvodnja
pohištva, d.o.o.
Skrajšana firma: KOBER-LOSCH, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3000 Celje, Kersnikova 31
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Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Sklep družbenice z dne 18. 6. 1998 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku (Srg 626/98 z dne 29. 6. 1998).
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku (Srg 626/98 z dne 31. 8.
1998).
Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe so prevzeli Fras Štefan,
Celje, Kulturniška 6, Diwok Alfred, Gaienhofen – Nemčija, Fischersteig 3 in Rainer
Gunther Kurt Hell, Baden – Nemčija, Klasterlehen 3.
Srg 98/00369
Rg-209654
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00369 z dne 31. 8. 1998 pod
št. vložka 1/02114/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:
Matična št.: 5430020
Firma: VEHOVAR, projektiranje, proizvodnja in servis, d.o.o., Kosovelova 15,
Celje
Skrajšana firma: VEHOVAR, d.o.o., Kosovelova 15, Celje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3000 Celje, Kosovelova 15
Osnovni kapital: 4,973.376,40 SIT
Sklep družbenikov z dne 4. 4. 1998 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku (Srg 369/98 z dne 20. 7. 1998).
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku (Srg 369/98 z dne 31. 8.
1998).
Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe sta prevzela Vehovar Metka, Razgledna 24, Celje in Vehovar Zoran,
Kosovelova 15, Celje.
Srg 97/01075
Rg-209655
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/01075 z dne 31. 8. 1998 pod
št. vložka 1/01575/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:
Matična št.: 5370248
Firma: HIDOS COMMERCE, trgovina,
proizvodnja in inženiring, d.o.o., Trubarjeva 50, Celje
Skrajšana firma: HIDOS COMMERCE,
d.o.o., Celje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3000 Celje, Trubarjeva 50
Osnovni kapital: 43.449,56 SIT
Sklep družbenika z dne 2. 9. 1997 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku (Srg 1075/97 z dne 25. 5. 1998).
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku (Srg 1075/97 z dne 2. 9.
1998).
Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe je prevzel Zadravec Ivan,
Trubarjeva 50, Celje.
Srg 98/00095
Rg-209656
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00095 z dne 31. 8. 1998 pod
št. vložka 1/04981/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:
Matična št.: 5693063

Firma: ZDEŠAR & DRUŽABNIKI, ELEKTROMLIN, inštalacije pri gradnjah in
trgovina, d.n.o.
Skrajšana
firma:
ZDEŠAR
&
DRUŽABNIKI, ELEKTROMLIN, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 3305 Vransko, Jeronim 49
Sklep družbenikov z dne 15. 1. 1998 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku (Srg 95/98 z dne 16. 3. 1998).
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku (Srg 95/98 z dne 31. 8.
1998).
Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe sta prevzela Zdešar Mirjana in Zdešar Stanislav, oba Jeronim 49,
Vransko.
Srg 98/00220
Rg-209657
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00220 z dne 28. 9. 1998 pod
št. vložka 1/01218/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:
Matična št.: 5343712
Firma: T & P, Trgovina in posredništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: T & P, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3320 Velenje
Osnovni kapital: 1,584.035 SIT
Sklep družbenikov z dne 24. 2. 1998 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku (Srg 220/98 z dne 20. 7. 1998).
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku (Srg 220/98 z dne 28. 9.
1998).
Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe je prevzela Švajger Tea,
Cesta bratov Mravljak 10, Velenje.
Srg 98/00891
Rg-209659
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00891 z dne 15. 9. 1998 pod
št. vložka 1/06358/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa zaradi
pripojitve s temile podatki:
Matična št.: 5858313
Firma: TRIGLAV, Pooblaščena investicijska družba za Štajersko in Koroško,
d.d.
Skrajšana firma: TRIGLAV PID za Štajersko in Koroško, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Dodatna oblika: investicijska družba
Sedež: 3000 Celje, Mariborska cesta 1
Osnovni kapital: 5.850,000.000 SIT
Izbris subjekta vpisa po sklepu o pripojitvi
pri prevzemni družbi Okrožnega sodišča v
Ljubljani, Srg 3894/98 z dne 11. 8. 1998.

KOPER
Srg 2765/94
Rg-22926
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba ITREA, Podjetje za špedicijo,
trgovino in turizem, d.o.o., Koper, Izletniška 44, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/965/00, preneha o skrajša-
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dne 2. 9. 1998 pod št. vložka 1/01123/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5367271
Firma: SUDKOP, d.o.o., trgovina na debelo in drobno, Izola, B. Kraigherja 14
Skrajšana firma: SUDKOP, d.o.o., Izola
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6310 Izola, B. Kraigherja 14
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Martinčič Peter in Martinčič Ester, izstop 6. 8. 1997.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku pod št. Srg 1043/97 z
dne 2. 9. 1998. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Peter Martinčič in Ester Martinčič, oba
Izola, Svetega Petra 14.

WIMBY TRADE, storitveno podjetje,
d.o.o., Ljubljana, s sedežem v Ljubljani,
Bratov Učakar 78, reg. št. vl.
1/23865/00, preneha po sklepu skupščine z dne 12. 1. 1998.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Simona Gregorčič,
Bratov Učakar 78, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v celoti
prenese na ustanoviteljico Simono Gregorčič.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396. in 397. člena zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 8. 1998
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27. 12. 1994.
Družbenika Bojan Funa iz Kopra, Izletniška 44 in David Kavčič iz Kopra, Krožna
2, izjavljata, da so poplačane vse obveznosti družbe, da družba ni imela zaposlenih
delavcev in da prevzameta obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se prenese na družbenika Davida
Kavčiča.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 21. 9. 1995
Srg 638/98
Rg-207960
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba V. R. COMPANY, Trgovina, proizvodnja in špedicija, d.o.o., Šmarje
15/a, Šmarje pri Kopru, ki je vpisana pri
tem sodišču pod vložno št. 1/3641/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenika z dne 31. 3. 1998.
Družbenik Pupatti Elpidio iz Trsta, Ul.
Udine št. 18, Italija, izjavlja, da so poplačane vse obveznosti družbe, da družba ni imela zaposlenih delavcev in da prevzame obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se prenese na družbenika.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 17. 8. 1998
Srg 97/00745
Rg-209705
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00745 z
dne 3. 9. 1998 pod št. vložka 1/00923/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5358396
Firma: UNIVEM, trgovinsko industrijsko podjetje, d.o.o., Koper
Skrajšana firma: UNIVEM, d.o.o., Koper
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6000 Koper, Ferrarska ul. 14
Osnovni kapital: 16,691.000 SIT
Ustanovitelji: Cerovac Sandro, Cerovac
Dunja, Kocjančič Aldo in Kocjančič Frankka, izstop 29. 5. 1997.
Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku pod št. Srg 745/97
z dne 3. 9. 1998. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzamejo Cerovac Sandro in Cerovac Dunja,
oba Koper, Letoviška pot št. 14, ter Kocjančič Aldo in Kocjančič Franka, oba Koper, Gortanov trg št. 7.
Srg 97/01043
Rg-209706
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01043 z

KRANJ
Srg 3726/94
Rg-16423
Družba ALUR, trgovina, storitve in zastopanje, d.o.o., Šenčur, s sedežem v
Šenčurju, Stružnikova 1a, vpisana na reg.
vl. št. 1/3791/00, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Cotman Alenka, Stružnikova 1a, Šenčur.
Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 10. 5. 1995

KRŠKO
Srg 78/98
Rg-209598
Okrožno sodišče v Krškem kot registrsko sodišče je po predlogu sklenilo:
STINIVA – GRGIČEVIĆ & DRUGI, podjetje za arhitekturo, inženiring, oblikovanje, marketing in trgovino, d.n.o., Valvasorjeva ulica 26, Brežice, se izbriše iz
sodnega registra.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe sta prevzela Grgičević Davor, Valvasorjeva ulica 26, Brežice in Grgičević Kolombina, Jadranska ulica 2, Ljubljana.
Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS na Višje sodišče v Ljubljani. Pritožbo lahko vloži vsak, ki ima pravni interes pri
tem sodišču, v dveh izvodih.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 28. 9. 1998

LJUBLJANA
Srg 789/98
Rg-278
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:

Srg 97/05709
Rg-205917
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05709 z dne 10. 4. 1998 pod št.
vložka 1/17722/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5642116
Firma: SITOTISK ECKERT, podjetje za
grafične storitve in marketing, d.o.o.,
Ljubljana
Skrajšana firma: SITOTISK ECKERT,
d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Litostrojska 40
Osnovni kapital: 2,364.800 SIT
Ustanovitelja: Eckert Novak Maja in Hršak Egon, izstop 9. 10. 1997.
Sklep skupščine z dne 9. 10. 1997 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Eckert Novak Marija, Jamova cesta 68,
Ljubljana, in Hršak Egon, Celovška cesta
138, Ljubljana.
Srg 94/19301
Rg-208776
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/19301 z dne 20. 8. 1998 pod št.
vložka 1/06554/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: CETRA, prometno-trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Ul. Pohorskega bataljona 87
Skrajšana firma: CETRA, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
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Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica Pohorskega bataljona 87
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Miklavc Janez, izstop
28. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 28. 12. 1994
o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Miklavc Janez, Ulica Pohorskega bataljona 87, Ljubljana.
Srg 94/19303
Rg-208777
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19303 z dne 20. 8. 1998 pod št. vložka 1/06555/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: SINCOM, Trgovsko podjetje,
d.o.o.
Skrajšana firma: SINCOM, T.P., d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Šlosarjeva 17
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Miklavc Janez, Jesenovec
Stanislav in Berlič Andrej, izstop 29. 12.
1994.
Sklep skupščine z dne 29. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli Miklavc Janez, Ul. Pohorskega bataljona 87, Ljubljana, Berlič Andrej, Ul. bratov
Učakar 126, Ljubljana in Jesenovec Stanislav, Bijedičeva 9, Ljubljana.
Srg 98/00848
Rg-208894
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00848 z dne 20. 7. 1998 pod št. vložka 1/15106/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: FISKUS KUNEJ-ARČON, družba za zastopstvo, svetovanje in posredovanje k.d., Ljubljana
Skrajšana firma: FISKUS KUNEJARČON, k.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Ižanska 2a
Osnovni kapital: 11.300 SIT
Ustanovitelja: Arčon Lado in Arčon Kunej Mojca, izstop 12. 2. 1998.
Sklep skupščine z dne 12. 2. 1998 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Mojca Kunej Arčon in Lado Arčon, oba
Levstikova 5, Ljubljana.
Srg 95/01709
Rg-208909
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01709 z dne 20. 7. 1998 pod št. vložka 1/04823/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
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Firma: ANJA, Salon za zdravje in naravno lepoto, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ANJA, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Trg prekomorskih brigad 4
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Bačar Katica, izstop
31. 3. 1995.
Sklep skupščine z dne 21. 3. 1995 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Bačar Katica, Ljubljana, Primožičeva 1.
Srg 95/01691
Rg-208910
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01691 z dne 20. 7. 1998 pod št. vložka 1/17180/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: EKIS, podjetje za proizvodnjo,
notranjo in zunanjo trgovino, inženiring
ter storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: EKIS, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Švegljeva 14
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Istenič Gregor, izstop 30. 3.
1995.
Sklep skupščine z dne 30. 3. 1995 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Istenič Gregor, Ljubljana, Švegljeva 14.
Srg 95/01492
Rg-208918
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01492 z dne 20. 7. 1998 pod št. vložka 1/22164/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: KOFIS, Finančno-računovodske storitve, trgovina in zastopanje,
d.o.o., Mengeš
Skrajšana firma: KOFIS, d.o.o., Mengeš
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1234 Mengeš, Loka, Testenova 19
Osnovni kapital: 172.924 SIT
Ustanoviteljica: Kotnik Mihaela, izstop
28. 3. 1995.
Sklep skupščine z dne 28. 3. 1995 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Kotnik Mihaela, Loka, Testenova 19,
Mengeš.
Srg 98/01521
Rg-209189
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

98/01521 z dne 19. 8. 1998 pod št. vložka 1/08445/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi pripojitve k
družbi EXPORT-IMPORT TRADE, d.o.o.,
(1/20282/00), sedaj vpisana pri OS Koper
(066 1/05486/00) s temile podatki:
Firma: LUIN COM-MERS, podjetje za
ekonomsko in poslovno svetovanje ter
trgovinsko zastopanje, Ljubljana, d.o.o.
Skrajšana firma: LUIN COM-MERS,
Ljubljana, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Palmejeva
ul. 22
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Luin Alojz in Luin Ljubo,
izstop 10. 7. 1998.
Izbris družbe zaradi pripojitve k družbi
EXPORT-IMPORT TRADE, d.o.o., Vegova
6, Koper, vl. št. 066 1/05486/00 (pred
prenosom sedeža vpisana pri OS Ljubljana
pod vl. št. 1/20282/00), na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 31. 12. 1997.
Srg 98/04744
Rg-209192
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04747 z dne 21. 8. 1998 pod št. vložka 1/08445/02 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča podružnico s temile podatki:
Matična št.: 5408318004
Firma: LUIN COM-MERS, Podjetje za
ekonomsko in poslovno svetovanje ter
trgovinsko zastopanje, Ljubljana, d.o.o.,
Poslovna enota Sežana
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 6210 Sežana, Partizanska
109
Ustanovitelj: LUIN COM-MERS, podjetje za ekonomsko in poslovno svetovanje,
izstop 31. 12. 1997.
Izbris podružnice na podlagi sklepa ustanovitelja z dne 31. 12. 1997.
Srg 98/04746
Rg-209193
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04746 z dne 21. 8. 1998 pod št. vložka 1/08445/01 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5408318002
Firma: LUIN COM-MERS, Podjetje za
ekonomsko in poslovno svetovanje ter
trgovinsko zastopanje, Ljubljana, d.o.o.,
Poslovna enota Koper
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 6000 Koper, Vegova 6
Ustanovitelj: LUIN COM-MERS, Podjetje za ekonomsko in poslovno svetovanje ter
trgovinsko zastopanje, Ljubljana, d.o.o., izstop 31. 12. 1997.
Izbris podružnice na podlagi sklepa ustanovitelja z dne 31. 12. 1997.
Srg 98/04707
Rg-209194
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04707 z dne 21. 8. 1998 pod št. vložka 1/20282/02 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča podružnico s temile podatki:
Matična št.: 5674492002
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Firma: SEDMICA, podjetje za trgovino, inženiring in razvoj, d.o.o.
Skrajšana firma: SEDMICA, d.o.o., Izlake
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1411 Izlake, Izlake 16
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Kramar Mlakar Jelena,
izstop 28. 10. 1997.
Sklep družbenice z dne 28. 10. 1997 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzela Jelena Kramar Mlakar, Izlake 16,
Izlake.

št. 96/05441 z dne 21. 9. 1998 pod št.
vložka 1/04923/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: URBAN, zasebno proizvodno,
trgovsko, gostinsko, turistično in storitveno podjetje, p.o.
Skrajšana firma: URBAN, p.o.
Pravnoorg. oblika: p.o.
Sedež: 1310 Ribnica, (pred. lik. St.
28/91), Gornje Lepovče 34
Ustanovitelj: Lovšin Rudi, izstop 29. 10.
1997.
Sklep skupščine z dne 29. 10. 1997 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajašanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzema Lovšin Rudolf, Gornje Lepovče 34,
Ribnica.
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Firma: EXPORT-IMPORT TRADE,
d.o.o., Ljubljana, Palmejeva 22, Predstavništvo Sežana
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 6210 Sežana, Terminal, Sežana
Ustanovitelj: EXPORT-IMPORT TRADE,
d.o.o., izstop 31. 12. 1997.
Izbris podružnice na podlagi sklepa ustanovitelja z dne 31. 12. 1997.
Srg 98/04706
Rg-209195
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04706 z dne 21. 8. 1998 pod št. vložka 1/20282/01 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča podružnico zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5674492001
Firma: EXPORT-IMPORT TRADE,
d.o.o., Ljubljana, Palmejeva 22, Predstavništvo Koper
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 6000 Koper, Vegova 6
Ustanovitelj: EXPORT-IMPORT TRADE,
d.o.o., izstop 31. 12. 1997.
Izbris podružnice na podlagi sklepa ustanovitelja z dne 31. 12. 1997.
Srg 98/03187
Rg-209198
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03187 z dne 24. 8. 1998 pod št. vložka 1/09124/04 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča poslovno enoto s temile
podatki:
Matična št.: 5227992024
Firma: ELEKTRO LJUBLJANA, javno
podjetje za distribucijo električne energije, p.o., Ljubljana, Slovenska 58, PE
Elektro Trbovlje, Gimnazijska 25, Trbovlje
Sedež: 1420 Trbovlje, Gimnazijska 25
Izbris poslovne enote Elektro Trbovlje na
podlagi sklepa upravenga odbora z dne
22. 12. 1997.
Srg 98/03189
Rg-209199
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03189 z dne 24. 8. 1998 pod št. vložka 1/09124/05 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča poslovno enoto s temile
podatki:
Matična št.: 5227992028
Firma: ELEKTRO LJUBLJANA, javno
podjetje za distribucijo električne energije, p.o., Ljubljana, Slovenska 58, PE
Elektro Novo mesto, Ljubljanska 7, Novo mesto
Pravnoorg. oblika: pod
edež: 8000 Novo mesto, Ljubljanska 7
Izbris poslovne enote Elektro Novo mesto na podlagi sklepa upravnega odbora z
dne 22. 12. 1997.
Srg 97/06147
Rg-209218
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06147 z dne 17. 8. 1998 pod št. vložka 1/14126/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku in izbris s sodnega
registra s temile podatki:

Srg 97/06834
Rg-209220
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06834 z dne 17. 8. 1998 pod št. vložka 1/04075/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: JAZ, d.o.o., podjetje za umetniške storitve in prodajo umetniških del
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1215 Medvode, Spodnje Pirniče 40
Osnovni kapital: 7.230 SIT
Ustanovitelj: Prinčič Mario, izstop 28. 2.
1997.
Sklep družbenika z dne 28. 2. 1997 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Mario Prinčič, Spodnje Pirniče 40, Mevode.
Srg 96/04638
Rg-209376
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04638 z dne 17. 9. 1998 pod št. vložka 1/03851/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: LIKO BISTRA, podjetje za gostinstvo in turizem, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1360 Vrhnika, Tržaška 12
Osnovni kapital: 3.500 SIT
Ustanovitelji: Kirn Janez, LESNO INDUSTRIJSKI KOMBINAT in SPLOŠNA OZ ARTUS, p.o., izstop 10. 7. 1996.
Sklep skupščine z dne 10. 7. 1996 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajašanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzemajo LIKO VRHNIKA, lesna industrija,
d.d., Tržaška c. 28, Vrhnika, ZADRUGA
ARTUS, z.o.o., Cesta v Gorice 36, Ljubljana in Kirn Janez, Kamnik pod Krimom 60,
Preserje.
Srg 96/05441
Rg-209377
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg

Srg 97/00185
Rg-209381
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00185 z dne 25. 5. 1998 pod št. vložka 1/26536/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5909082
Firma: WESTINGHOUSE ELECTRIC
SA, Podružnica Slovenija
Skrajšana firma: WESTINGHOUSE
ELECTRIC SA
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Trg republike 3
Ustanovitelj: WESTINGHAUS ELECTRIC
SA, izstop 31. 12. 1996.
Vpiše se prenehanje podružnice na podlagi sklepa ustanovitelja z dne 31. 12.
1996.
Srg 97/00580
Rg-209382
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00580 z dne 25. 5. 1998 pod št. vložka 1/12279/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5487820
Firma: BELINKA TRADE, zastopstva in
trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: BELINKA TRADE
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Zasavska cesta 95
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: BELINKA, Kemična industrija, izstop 24. 4. 1997.
Vpiše se prenehanje družbe na podlagi
sklepa ustanovitelja z dne 24. 4. 1997.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajašanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzema BELINKA HOLDING, d.d., Zasavska
cesta 95, Ljubljana.
Srg 97/01117
Rg-209383
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01117 z dne 17. 9. 1998 pod št. vložka 1/10510/00 izbrisalo iz sodnega regi-
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stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5448891
Firma: BAGIRA, trgovsko, proizvodno
in storitveno podjetje, d.o.o., Kovinarska
13, 1240 Kamnik
Skrajšana firma: BAGIRA, d.o.o., Kovinarska 13, 1240 Kamnik
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1240 Kamnik, Kovinarska 13
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Veršnik Božica in Veršnik
Marjan, izstop 19. 2. 1997.
Sklep skupščine z dne 19. 2. 1997 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajašanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzemata Veršnik Božica in Veršnik Marjan,
oba Kovinarska 13, Kamnik.
Srg 97/01435
Rg-209385
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01435 z dne 16. 9. 1998 pod št. vložka 1/17769/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku na podlagi Cpg
1763/96-2 s temile podatki:
Firma: MEŠKO, podjetje za svetovanje, vrednotenje in projektiranje nepremičnin, d.o.o.
Skrajšana firma: MEŠKO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1420 Trbovlje, Gimnazijska 32
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Meško Gojmir, izstop 13. 6.
1994.
Sklep skupščine z dne 13. 6. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajašanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzema Meško Gojmir, Gimnazijska 32, Trbovlje.
Srg 97/01837
Rg-209387
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01837 z dne 25. 5. 1998 pod št. vložka 1/10966/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5461880
Firma: AVTO ŠOLA KOBE IN PARTNER, usposabljanje voznikov vozil na
motorni pogon, d.n.o., Ljubljana, Kvedrova 32
Skrajšana firma: AVTO ŠOLA KOBE IN
PARTNER, Kvedrova 32
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Kvedrova 32
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Kobe Igor in Kobe Mimica, izstop 14. 1. 1997.
Sklep skupščine z dne 14. 1. 1997 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajašanem postopku. Obveznost plačila mo-
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rebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzemata Kobe Mimica in Kobe Igor, oba Ljubljana-Polje, Cesta V/1.
Srg 97/01936
Rg-209388
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01936 z dne 16. 9. 1998 pod št. vložka 1/16118/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5604150
Firma: LOTOR D BRAUNE & CO., svetovanje in inženiring, d.n.o., Domžale,
Ljubljanska 88
Skrajšana firma: LOTOR D BRAUNE &
CO., d.n.o., Domžale
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1230 Domžale, Ljubljanska 88
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Braune Marjeta in Braune
Janez, izstop 27. 3. 1997.
Sklep skupščine z dne 27. 3. 1997 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajašanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzemata Braune Marjeta in Braune Janez,
oba Ljubljanska 88, Domžale.
Srg 97/02012
Rg-209389
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02012 z dne 16. 9. 1998 pod št. vložka 1/14622/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: JELŠAN, storitve in trgovina,
d.o.o., Jelša 10, Šmartno pri Litiji
Skrajšana firma: JELŠAN, d.o.o., Jelša
10, Šmartno pri Litiji
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1275 Šmartno pri Litiji,
Jelša 10
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Berčon Vinko, izstop 2. 4.
1997.
Sklep skupščine z dne 2. 4. 1997 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajašanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzema Berčon Vinko, Jelša 10, Šmartno pri
Litiji.
Srg 97/02123
Rg-209390
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02123 z dne 6. 5. 1998 pod št. vložka
1/11120/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5464102
Firma: M INŽENIRING, podjetje za inženiring, d.o.o., Manice Komanove 22,
Ljubljana
Skrajšana firma: M INŽENIRING, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Manice Komanove 22

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Mulh Miloš, izstop 20. 3.
1997.
Sklep skupščine z dne 20. 3. 1997 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajašanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzema Mulh Miloš, Litostrojska 16, Ljubljana.
Srg 97/02143
Rg-209391
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02143 z dne 25. 5. 1998 pod št. vložka 1/23215/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: ŠE-GAS, prevozništvo in trgovina, d.o.o., Kočevje
Skrajšana firma: ŠE-GAS, d.o.o., Kočevje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1330 Kočevje, Rozmanova 6
Osnovni kapital: 2,519.370 SIT
Ustanovitelj: Šega Aleksander, izstop
7. 4. 1997.
Sklep skupščine z dne 7. 4. 1997 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajašanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzema Šega Aleksander, Rozmanova ulica
6, Kočevje.
Srg 97/04791
Rg-209392
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04791 z dne 17. 9. 1998 pod št. vložka 1/16254/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5591040
Firma: PRIMVIN, CLUB EXCLUSIVE,
Trgovina z vini, d.d., Ljubljana
Skrajšana firma: PRIMVIN, CLUB
EXCLUSIVE, d.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Metoda Mikuža 4
Osnovni kapital: 55.000 SIT
Ustanovitelji: Cvahte Bogdan, Cvahte
David in Železnikar Emil, izstop 19. 8.
1997.
Sklep skupščine z dne 19. 8. 1997 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajašanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzemata Cvahte Bogdan Anton in Cvahte David, oba Ul. Molniške čete 13, Ljubljana.
Srg 97/04999
Rg-209393
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04999 z dne 27. 5. 1998 pod št. vložka 1/12278/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5487811
Firma: BELSTAN DRUŽBENI STANDARD, d.o.o.
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hanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5043549
Firma: TRIVAL, Kemična predelovalna industrija, d.o.o., Kamnik
Skrajšana firma: TRIVAL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1240 Kamnik, Bakovnik 3
Osnovni kapital: 123,075.636 SIT
Ustanovitelji: TRIVAL ELEKTROIZOLACIJE, d.o.o., TRIVAL KOMPOZITI, d.o.o.,
TRIVAL GUMBI, d.o.o. in LESTOR, d.o.o.,
izstop 15. 7. 1997.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajašanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe so
prevzeli Trival elektroizolacije, d.o.o., Kamnik, Bakovnik 3, Trival kompoziti, d.o.o.,
Kamnik, Bakovnik 3, Trival gumbi, d.o.o.,
Kamnik, Žebljarska ul. 5 in Lestor, d.o.o.,
Kamnik, Drnovškova 7 (vpisano v sodni register s sklepom Srg 4371/97 z dne 30. 9.
1998).

Dne 28. 7. 1998 je bila družba izbrisana iz registra zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti izbrisane družbe
sta prevzela Šömen Štefan, Lendavske Gorice 443 in Skledar Alojz, Lendava, Tomšičeva 14.
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Skrajšana firma: BELSTAN
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Zasavska c. 95
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: BELINKA, Kemična industrija, izstop 24. 4. 1997.
Vpiše se prenehanje družbe na podlagi
sklepa ustanoviteljice z dne 24. 4. 1997.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajašanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzema BELINKA HOLDING, d.d., Zasavska
cesta 95, Ljubljana.
Srg 98/02807
Rg-209479
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02807 z dne 20. 8. 1998 pod št. vložka 1/12670/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi pripojitve k
družbi IPKOTEX, d.o.o. s temile podatki:
Matična št. 5855268
Firma: IPKO TRADE, Podjetje za mednarodno trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: IPKO TRADE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Verovškova
ulica 60a
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Skitek Damjan, izstop 2. 9.
1997.
Izbris zaradi pripojitve k družbi IPKOTEX,
Podjetje za mednarodno trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, Verovškova 60a, vl. št.
1/8727/00, na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 2. 9. 1997.
Srg 96/03509
Rg-210353
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03509 z dne 30. 9. 1998 pod št. vložka 1/04509/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5333725
Firma: VISIA, družba za napredne tehnologije, d.o.o.
Skrajšana firma: VISIA ATC, d.o.o., Radomlje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1235 Radomlje, Gregorčičeva 11
Osnovni kapital: 2.100 SIT
Ustanovitelji: Gregorka Matija, Grad Alfonz in Gregorka Majda, izstop 21. 6. 1996.
Sklep skupščine z dne 21. 6. 1996 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajašanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzemajo Gregorka Matija, Gregorčičeva 11,
Radomlje, Grad Alfonz, Videm 2, Dol pri
Ljubljani in Gregorka Majda, Gregorčičeva
11, Radomlje.
Srg 97/04371
Rg-210666
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04371 z dne 30. 9. 1998 pod št.
vložka 1/02161/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prene-

MARIBOR
Srg 1105/98
Rg-279
Družba INGRA – TIPS, mednarodna
trgovina, d.o.o., Glavni trg 5, Maribor,
reg. št. vl. 1/8913-00, katere ustanovitelja
sta INGRA, d.d., Avenija Vukovar 62, Zagreb in TIPS – trgovsko proizvodno podjetje, d.o.o., Dobrovlje 40, Braslovče, po
sklepu ustanoviteljev družbe z dne 22. 6.
1998 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela INGRA,
d.d. in TIPS – trgovsko proizvodno podjetje, d.o.o.
Zoper sklep lahko družbenika, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 9. 1998

MURSKA SOBOTA
Srg 94/01308
Rg-209668
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/01308 z dne 28. 7.
1998 pod št. vložka 1/00695/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Matična št. 5431239
Firma: ŠUS, Trgovina na veliko ter izvoz in uvoz Lendava, d.o.o.
Skrajšana firma: ŠUS Lendava, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 9220 Lendava, Lendavske
Gorice 443
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Šömen Štefan in Skledar
Alojz, izstop 28. 7. 1998.
Sklep družbenikov z dne 30. 5. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.

Srg 97/00165
Rg-209683
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00165 z dne 27. 8.
1998 pod št. vložka 1/01646/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Firma: KRAMATO, podjetje za proizvodnjo in trženje izdelkov iz lesa, Ljutomer, d.o.o.
Skrajšana firma: KRAMATO Ljutomer,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 9240 Ljutomer, Ormoška c. 37
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Kraner Matej, izstop 27. 8.
1998.
Sklep družbenika z dne 18. 3. 1997 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku je bil vpisan v sodni register dne 27. 8. 1998, s sklepom Srg
97/00165. Obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel Kraner Matej, Ljutomer, Ormoška
c. 37.
Srg 97/00189
Rg-209687
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00189 z dne 26. 8.
1998 pod št. vložka 1/00704/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Matična št. 5431620
Firma: EXPERT – export-import ter
storitvene dejavnosti, Lendava, d.o.o.
Skrajšana firma: EXPERT, Lendava,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 9220 Lendava, Tomšičeva 27
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Golenko Tatjana in Golenko Feliks, izstop 26. 8. 1998.
Sklep družbenikov z dne 28. 3. 1997 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku je bil vpisan v sodni register dne 26. 8. 1998, s sklepom Srg
97/00189. Obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti izbrisane družbe sta
prevzela Golenko Feliks, Lendava, Tomšičeva 27 (prej Beckmesserstr. 4, München)
in Golenko Tatjana, Ljubljana, Klemenčičeva ulica 1 (prej Lendava, Tomšičeva 4).
Srg 96/00419
Rg-209688
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00419 z dne 25. 8.
1998 pod št. vložka 1/01574/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:
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Matična št. 5688809
Firma: TRGOPOS – LASIČ IN PARTNER, podjetje za trgovino in posredovanje, d.n.o.
Skrajšana firma: TRGOPOS – LASIČ IN
PARTNER, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 9240 Ljutomer, Vrazova 4
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Lašič Ivan in Lašič Matilda,
izstop 25. 8. 1998.
Sklep družbenikov z dne 6. 12. 1996 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku je bil vpisan v sodni register dne 25. 8. 1998, s sklepom Srg
96/00419. Obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti izbrisane družbe sta
prevzela Lašič Ivan in Lašič Matilda, oba
Ljutomer, Slavka Osterca 9.
Srg 96/00077
Rg-209692
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00077 z dne 25. 8.
1998 pod št. vložka 1/01186/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Matična št. 5463912
Firma: GABREK, podjetje za marketing in trgovino Žižki, d.o.o.
Skrajšana firma: GABREK, Žižki, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 9232 Črenšovci, Žižki 75
Osnovni kapital: 2,372.000 SIT
Ustanovitelja: Tibaut Martin in Tibaut Sonja, izstop 25. 8. 1998.
Sklep skupščine z dne 13. 3. 1996 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku je bil vpisan v sodni register dne 25. 8. 1998, s sklepom Srg
96/00077. Obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti izbrisane družbe sta
prevzela Tibaut Martin in Sonja, oba Žižki
75 (prej Podgrad, Zaloška cesta 327).
Srg 96/00325
Rg-209693
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00325 z dne 25. 8.
1998 pod št. vložka 1/00783/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja brez likvidacije s temile podatki:
Matična št. 5451604
Firma: A & B ŠKAFAR IN OSTALI, Tečaji tujih jezikov in turizem, Murska Sobota, d.n.o.
Skrajšana firma: A & B ŠKAFAR IN OSTALI, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 9000 Murska Sobota, Kopališka 19
Ustanovitelja: Škafar Branko in Lapoši-Škafar Helena, izstop 25. 8. 1998.
Sklep družbenikov z dne 10. 10. 1996
o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku je bil vpisan v sodni regi-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

ster dne 25. 8. 1998, s sklepom Srg
96/00325. Obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti izbrisane družbe sta
prevzela Škafar Branko, Murska Sobota,
Mladinska 22 in Lapoši-Škafar Helena, Murska Sobota, Kopališka 19.
Srg 97/00578
Rg-210547
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot
registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Družba B. LINE, družba za proizvodnjo, trgovino, posredništvo in storitve,
d.o.o., Gornja Radgona, Ljutomerska 6,
ki je vpisana v reg. vložku tukajšnjega sodišča št. 1/02247/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
21. 10. 1997.
Družba nima neporavnanih obveznosti in
ne zaposlenih delavcev.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe so prevzeli Boris Sovič,
Radenci, Pohorskega bataljona 9, Ivan Žunič, Belehnečici 3, Milan Puconja, Babinci
11, Marina Robnik, Maribor, Letonjeva 8,
Vinko Zver, Maribor, Dupleška 59, Marko
Košir, Maribor, Trg Dušana Kvedra 3, Bojan Naglič, Maribor, Plečnikova ul. 9 in Ivan
Tumpej, Maribor, Letonjeva ul. 4.
Po prenehanju družbe preostalo premoženje prevzamejo družbeniki po enakih
delih.
Proti sklepu skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko upniki ali drugi pristojni organi v roku 15 dni od
dneva objave sklepa vložijo ugovor pri
Okrožnem sodišču v Murski Soboti, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 19. 10. 1998

NOVA GORICA
Rg-23017
Družba P & O STUDIO, Programiranje
in organizacija, d.o.o., Ajdovščina, s sedežem Žapuže 111, Ajdovščina, ki je vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v
registru s št. reg. vl. 1/757/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja družbe z dne 28. 5. 1994.
Ustanovitelji so Peter Curk, Gregorčičeva 21, Dornberk, Robert Bolko, Slomškova
11, Ajdovščina in Dušan Kavčič, Kidričeva
12, Ajdovščina, ki prevzemajo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljem.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 28. 5. 1994

Rg-23026
Družba TIP-TOP, Podjetje za trgovino,
gostinstvo in turizem, d.o.o., Tolmin, s
sedežem Volče 25, Tolmin, ki je vpisana
pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru s št. reg. vl. 1/2526/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljev družbe z dne 23. 12. 1994.
Ustanovitelja sta Damajn Sedej, Ponikve
54, Slap ob Idrijci in SHAKER, Podjetje za
management v turizmu, trgovini, gostinstvu
in hotelirstvu, d.o.o., Tolmin, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljema.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 23. 12. 1994
Rg-23031
Družba AGRAR, trgovina na debelo in
drobno, d.o.o., Deskle, s sedežem Srebrničeva 61, Deskle, ki je vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru s št.
reg. vl. 1/1050/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljice
družbe z dne 27. 12. 1994.
Ustanoviteljica je Blažič Gabrijela, Srebrničeva 61, Deskle, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe ter izbrisom iz registra, pripada
ustanoviteljici.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljice v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 27. 12. 1994
Rg-23047
Družba MAISON, mednarodna trgovina in turizem, Nova Gorica, d.o.o., s sedežem Pod Gričem 29, Nova Gorica, ki
je vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi
Gorici, v registru s št. reg. vl. 1/1866/00,
preneha po skrajšanem postopku po
sklepu ustanoviteljiev družbe z dne 23. 12.
1994.
Ustanovitelja sta Matej Brezigar, Pod Gričem 29, Nova Gorica in Igor Ščurk, Vetrišče 25, Nova Gorica, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
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sana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v
registru s št. reg. vl. 1-1951-00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljice družbe z dne 28. 12. 1994.
Ustanoviteljica je Praznik Ingrid, Bratov
Nemec 10, Šemepter pri Gorici, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljici.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljice v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 28. 12. 1994

stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 31. 12. 1994
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ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljema.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 23. 12. 1994
Rg-23050
Družba IDN, proizvodnja in trgovina,
d.o.o., Tolmin, s sedežem Na hribih 1,
Tolmin, ki je vpisana pri Okrožnem sodišču
v Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1/982/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljice družbe z dne
27. 12. 1994.
Ustanovitelja sta Nanut Igor in Nanut
Damjana, oba Na hribih 1, Tolmin, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljema.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 27. 12. 1994
Rg-24398
Družba TRIP, podjetje za trgovino, gostinstvo in turizem, d.o.o., Nova Gorica,
s sedežem Ul. Nikole Tesle 17, Šempeter pri Gorici, ki je vpisana pri Okrožnem
sodišču v Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1/2486/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja družbe z dne
13. 2. 1995.
Ustanovitelj je Valter Nemec, Ul. Nikole
Tesle 17, Šempeter pri Gorici, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 13. 2. 1995
Rg-24400
Družba ORUM – MODNA KONFEKCIJA, d.o.o., Šempeter, s sedežem Bratov
Nemec 10, Šempeter pri Gorici, ki je vpi-

Rg-24402
Družba KERAMIKA KOREN, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Vipava, s
sedežem Budanje 92a, Vipava, ki je vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v
registru s št. reg. vl. 1-2357-00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja družbe z dne 20. 1. 1995.
Ustanovitelj je Koren Danilo, Budanje
92a, Vipava, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe ter izbrisom iz registra, pripada
ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 20. 1. 1995
Rg-24404
Družba BIRO & SHOP, kopiranje, trgovina, servis, Nova Gorica, d.o.o., s sedežem Tolminskih puntarjev 12, Nova Gorica, ki je vpisana pri Okrožnem sodišču v
Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1-839-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljev družbe z dne
31. 12. 1994.
Ustanovitelja sta Cvetko Kofol in Klavdija
Kofol, oba Cankarjeva 42, Nova Gorica, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljema.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regi-

Rg-24423
Družba KERAMONT, trgovina na debelo in drobno, posredništvo, zastopništvo in storitve, d.o.o., s sedežem Dornberk, Zalošče 33/a, ki je vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. reg. vl. 1-3268-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja
družbe z dne 17. 3. 1995.
Ustanovitelj je David Šinigoj, Zalošče 33/a,
Dornberk, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 17. 3. 1995
Rg-24993
Družba TGM, trgovina, gradbeništvo,
materiali, d.o.o., Ajdovščina, s sedežem
Polževa 38, Ajdovščina, ki je vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. reg. vl. 1-808-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja družbe z dne 15. 5. 1995.
Ustanovitelj je Matija Gregorc, Polževa 38,
Ajdovščina, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 15. 5. 1995
Rg-24999
Družba DESETI BRAT, tržno komuniciranje in založništvo, d.o.o., Renče, s
sedežem Mohorini št. 3, ki je vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. reg. vl. 1-1630-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja
družbe z dne 31. 5. 1995.
Ustanovitelj je Valter Pregelj, Mohorini
3, Renče, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
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Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 31. 5. 1995
Rg-25029
Družba RAF, računovodsko finančne
storitve, trgovina in proizvodnja, d.o.o.,
Kobarid, s sedežem Livek 3/b, Kobarid,
ki je vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi
Gorici, v registru s št. reg. vl. 1-2550-00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanoviteljice družbe z dne 7. 12. 1994.
Ustanoviteljica je Majda Skočir, Livek
3/b, Kobarid, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljici.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljice v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 7. 12. 1994
Rg-26407
Družba LADY, d.o.o., podjetje za športno rekreacijo, uvoz in izvoz, Nova Gorica, s sedežem Prvomajska 28, Nova Gorica, ki je vpisana pri Okrožnem sodišču v
Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1-1563-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljice družbe z dne
27. 12. 1994.
Ustanoviteljica je Saša Vranjek Benko,
Prvomajska 28, Nova Gorica, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljici.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljice v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 27. 12. 1994
Rg-26418
Družba BRIDA – oblikovanje in finančno svetovanje, d.o.o., Nova Gorica, s sedežem Šempas 63/a, Šempas, ki je vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v
registru s št. reg. vl. 1-2412-00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja družbe z dne 27. 12. 1994.
Ustanovitelj je Jurij Pavlica, Šempas 63/a,
Šempas, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
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Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 27. 12. 1994
Srg 98/00061
Rg-206919
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom
Srg št. 98/00061 z dne 5. 6. 1998 pod št.
vložka 1/01160/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: VERA, Trgovina in posredništvo, d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: VERA, d.o.o., Nova Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Cankarjeva 36
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Janković Verica, izstop
5. 6. 1998.
Sklep ustanoviteljice družbe z dne 22. 1.
1998 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzema Janković Verica, Cankarjeva 36, Nova Gorica.
Rg-208634
Družba A & L, d.o.o., trgovina in storitve
Nova Gorica, s sedežem Partizanska 41,
Nova Gorica, vpisana pri Okrožnem sodišču v
Novi Gorici, v registru s št. reg. vl. 1-2720-00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanoviteljev družbe z dne 17. 7. 1998.
Ustanovitelja sta Hvalič Lucijana, Partizanska 41, Nova Gorica in Hvalič Andrej,
Partizanska 41, Nova Gorica, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe ter
izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljema.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 17. 7. 1998
Rg-208769
Družba I K L, Podjetje za informatiko,
komunikacije in logistiko Šempeter,
d.o.o., s sedežem Vrtojbenska 62, Šempeter pri Gorici, vpisana pri Okrožnem sodišču v
Novi Gorici, v registru s št. reg. vl. 1-2012-00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanoviteljev družbe z dne 5. 6. 1998.

Ustanovitelji so Novak Rajko, Tolminskih
puntarjev 2a, Nova Gorica, Ilc Jože, Gregorčičeva 14, Ajdovščina, Gregorič Darjo,
Žigoni 8, Renče, Simčič Damijan, Vipavska
25, Rožna dolina, Nova Gorica in Gulin Mitja, IX. september 162, Vrtojba, Šempeter
pri Gorici, ki prevzemajo obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe ter
izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljem.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 5. 6. 1998
Rg-209660
Družba TOMAŽIČ, d.o.o., Proizvodno
trgovsko podjetje, Vrhpolje 141, Vipava, s sedežem Vrhpolje 141, Vipava, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v
registru s št. reg. vl. 1-0635-00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja družbe z dne 2. 9. 1998.
Ustanovitelj je Tomažič Dušan, Vrhpolje
141, Vipava, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 2. 9. 1996

PUTJ
Srg 96/00116
Rg-210803
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00116 z dne 7. 10. 1998 pod št.
vložka 1/02415/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5389119
Firma: MAXTRADE, trgovina in ekonomske storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: MAXTRADE d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Ciril Metodov drevored 12
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Svetlešek Matjaž, izstop
17. 6. 1997.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Svetelšek Matjaž, Mestinje 7, Podplat.
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jetje, d.o.o., Domžale, Študljanska 74, ki
ga zastopata odv. Jožica Mlinarič in Alenka
Mejak-Pelan iz Ljubljane, zoper dolžnika
Bogdana Florjančiča, neznanega prebivališča, zaradi izterjave 169.438,50 SIT spp,
s prodajo nepremičnin v vložku št. 384 k. o.
Domžale, do ene polovice dne 22. 9. 1998,
sklenilo:
1. Dolžniku Bogdanu Florjančiču se kot
začasna zastopnica postavi Andreja
Gutnik, strokovna sodelavka pri Okrajnem
sodišču v Domžalah, Ljubljanska 76,
Domžale.
2. Začasna zastopnica bo v postopku
zastopala dolžnika vse dotlej, dokler ne bo
sam ali njen pooblaščenec nastopil pred
sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 22. 9. 1998

postopku nad Varnost Šiška, d.o.o., Kunaverjeva 4, Ljubljana – v stečaju, za
dne 16. 12. 1998 ob 9. uri, v sobi 307/III
tega sodišča.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313,
med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in
petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 10. 1998
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Evidenca statutov
sindikatov
Št. 024-1/198-124
Ob-7999
Pravila Zveze svobodnih sindikatov
Slovenije, sindikata delavcev v vzgojni,
izobraževalni in raziskovalni dejavnosti
Slovenije, Viški vrtci, Tržaška cesta 79,
Ljubljana, sprejeta dne 23. 10. 1998, se
hranijo v Upravni enoti Ljubljana, izpostava
Vič Rudnik.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 124 dne 4. 11.
1998.
Št. 02400-03/98-0104
Ob-8143
Upravna enota Žalec sprejme v hrambo
statut, vpisan v evidenco statutov sindikatov
pod zap. št. 75, dne 30. 10. 1998, z nazivom pravila sindikata vzgoje, izobraževanja
in znanosti Slovenije, Osnovna šola Polzela,
ki ga je zahtevala pooblaščena oseba sindikata z imenom Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije Osnovna šola Polzela in sedežem Polzela 10, 3313
Polzela.

Razglasi sodišč

Oklici dedičem

D 33/98
R-193
Pri tem sodišču je v teku zapuščinski
postopek po pokojni Končan Mariji (roj. Eržen), hčeri Janeza, upokojenki, roj. 4. 1.
1936, nazadnje stanujoča Lučine 14, umrla
9. 5. 1995 v Ljubljani.
Pozivamo zapustničinega sina Jožeta
Končana, ki se domnevno nahaja v Avstraliji, da se v roku enega leta od te objave
priglasi tukajšnjemu sodišču, sicer bo sodišče po preteku enoletnega roka odločilo
o zapuščini na podlagi izjave postavljenega
skrbnika in na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 27. 10. 1998

IN 3/97
R-194
To sodišče je po sodnici Tjaši Potparič
Janežič v izvršilni zadevi upnika Eduarda
Omladič in Franca Žužej, ki ju zastopa odv.
Drago Teržan v Žalcu, zoper dolžnika Bojana Štravsa, Brnica 44, Hrastnik, sedaj Gostivarska 58, Beograd, zaradi izterjave
17.000 DEM s pp, sklenilo:
dolžniku Bojanu Štravsu, stan. Brnica
44, Hrastnik, se postavi začasnega zastopnika Špajzer Gregorja, Opekarna 2a, Trbovlje, roj. 12. 4. 1972.
O postavitvi začasnega zastopnika se obvesti CSD Hrastnik.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 17. 8. 1998
P 524/98
R-197
To sodišče je v pravdni zadevi tožeče
stranke Adriatic, Zavarovalna družba, d.d.,
Koper, PE Kranj, Kidričeva 2, Kranj, ki jo
zastopa odvetnik Primož Strniša iz Tržiča,
proti toženi stranki Barbari Macarol-Gorjup,
nazadnje stanujoči Sp. Besnica 61, Zg. Besnica, začasno Sejmišče 2, Kranj, zaradi
plačila 264.885 SIT s pp, na podlagi 4. točke drugega odstavka 84. člena zakona o
pravdnem postopku, s sklepom opr. št. P
524/98 z dne 3. 11. 1998, toženi stranki
Barbari Macarol-Gorjup postavilo začasno
zastopnico Andrijano Ahačič, odvetnico iz
Kranja.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v pravdnem postopku vse dotlej,
dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 3. 11. 1998

Oklici o skrbnikih in razpravah

Stečajni postopki
in likvidacije

I 98/00132
R-192
To sodišče je v izvršilni zadevi upnika
Berdik & Prislan, Storitveno in trgovsko pod-

St 40/98
S-458
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem

St 3/95
S-459
To sodišče je s sklepom opr. št. St
3/95-179 z dne 2. 11. 1998 sklenilo, da se
stečajni postopek nad dolžnikom Tehnološki sistemi Sevnica, d.o.o. – v stečaju,
Savska cesta 23a, Sevnica, zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se stečajni
dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 2. 11. 1998
St 3/98
S-460
To sodišče je s sklepom opr. št. St 3/98
z dne 12. 10. 1998 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom IMP SKIP,
d.d., Ljubljana, Celovška 479 in njegovimi upniki, po kateri bo dolžnik upnikom izplačal:
– upnikom razreda 2 (strateškima dobaviteljema podjetja) njuni terjatvi, razvidni iz
2. kolone Priloge 1 sklepa v višini 100% z
obrestmi v višini TOM + 0% od 6. 2. 1998
do plačila v roku 180 dni od pravnomočno
potrjene prisilne poravnave;
– upnikom razreda 5 njihove terjatve,
razvidne iz 2. kolone Priloge 1 sklepa v
višini 20%, to je v zneskih, razvidnih iz
4. kolone Priloge 1, v roku enega leta
od pravnomočno potrjene prisilne poravnave.
Ugotovi se, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 6. 2. 1998 kot dneva začetka postopka
prisilne poravnave.
Prisilna poravnava pa nima pravnega
učinka na terjatvi obeh upnikov razreda 1 – ločitvenih upnikov in terjatve
upnikov razreda 3, to je terjatve zaposlenih iz naslova plač in nadomestil plač za
zadnje tri mesece pred uvedbo prisilne poravnave.
V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v
drugi koloni (priznane terjatve) Priloge 1 k
sklepu, ki je sestavni del izreka sklepa, zato
jih je dolžnik dolžan izplačati v višini, navedeni v četrti koloni te priloge in v roku iz
izreka sklepa.
S potrditvijo te prisilne poravnave prenaša upnik Start – Svetovalna hiša, d.o.o., iz
Ljubljane, Jadranska 18, svojo terjatev v višini 38,568.882 SIT na dolžnika. Dolžnik je
dolžan opraviti vpis povečanja osnovnega
kapitala v sodni register, v skladu s sklepom
o povečanju osnovnega kapitala z novim
stvarnim vložkom (zgoraj navedeno terjatvijo) dolžnika z dne 28. 7. 1998 in izdati upniku 38.569 navadnih delnic z oznako G,
serijskih številk od 109313 do 147881 v
skupni nominalni vrednosti 38,569.000 SIT
navedeni v Prilogi 2 sklepa po vpisu tega
povečanja v sodni register.
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Prisilna poravnava je bila potrjena dne
12. 10. 1998. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 23. 10.
1998.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 11. 1998
St 6/96-720
S-461
To sodišče razpisuje IV. narok za preizkus upniških terjatev v stečajni zadevi EM
Hidromontaža, d.o.o. – v stečaju, dne
9. 12. 1998 ob 10. uri v sobi 330 tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 11. 1998
St 16/98
S-462
To sodišče je dne 25. 9. 1998 s
sklepom opr. št. St 16/98 začelo stečajni
postopek nad podjetjem Tovarna dušika
Ruše – Commerce, Podjetje za zunanjo in
notranjo trgovino, d.o.o., Ruše, Tovarniška
cesta 51.
Za stečajno upraviteljico je določena
mag. Irena Lesjak, dipl. ek., stan. Ul. heroja
Vojka 39, Maribor.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 25. 9.
1998.
To sodišče je dne 4. 11. 1998 s
sklepom opr. št. St 16/98 zaključilo stečajni postopek nad podjetjem Tovarna dušika Ruše – Commerce, Podjetje za zunanjo trgovino, d.o.o. – v stečaju, Ruše,
Tovarniška cesta 51, ker premoženje, ki
je prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka in je tudi neznatne vrednosti.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
objavi v Uradnem listu RS. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 11. 1998
St 10/98-44
S-463
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Lokaterm, Podjetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Kidričeva c.
55, Škofja Loka, za dne 18. 12. 1998 ob
9.30 v sobi 113/I tega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri tem sodišču v
stečajni pisarni, med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure,
ob sredah tudi od 13. do 15. ure.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 5. 11. 1998
St 4/98
S-464
To sodišče obvešča, da je s sklepom št.
St 4/98 z dne 4. 11. 1998 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
AZ – ŠPED, trgovsko-špeditersko podjetje Brežice, d.o.o., Brežice, Trg izgnancev 14, ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka.
Upniki se lahko zoper sklep pritožijo v
15 dneh po objavi v Uradnem listu RS.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 4. 11. 1998
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St 27/97-131
S-465
V stečajni zadevi Finalco, d.o.o., Slovenska Bistrica – v stečaju se preklicuje
II. narok za preizkus upniških terjatev razpisan za dan 25. 11. 1998 ob 9. uri v sobi
330 tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 11. 1998

Razpisi
delovnih mest
Št. 2/1998
Ob-7990
Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana, Jamova
39, razpisuje mesto
vodje odseka za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko
Kandidati, ki se bodo prijavili na razpis,
morajo poleg z zakonom določenih splošnih pogojev za vodilne raziskovalne delavce izpolnjevati še naslednje:
– doktorat znanosti ustrezne smeri,
– izkušnje pri vodenju raziskovalnih skupin na ožjem raziskovalnem področju ter pri
vodenju dela in vzgoji kadrov na tem področju,
– 5 let delovnih izkušenj.
Prijavi na razpis morajo kandidati priložiti
življenjepis, znanstveno in strokovno bibliografijo in programsko usmeritev.
Izbrani kandidat bo moral predstaviti
Znanstvenemu svetu Instituta programsko
usmeritev ožjega raziskovalnega področja,
ki mora vsebovati poleg programa dela še
kadrovsko sestavo, organizacijo in sredstva
za izvajanje.
Izbrani kandidat bo imenovan za štiri
leta.
Pisne prijave na razpis z dokazili o
izpolnjevanju pogojev bomo sprejemali
15 dni po objavi na naslov: Institut “Jožef
Stefan”, Sekretariat, Jamova 39, Ljubljana.
Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana
Ob-7991
Notar Bojan Podgoršek, Tavčarjeva ulica 3, Ljubljana, razpisuje prosto delovno
mesto
notarski kandidat
Diplomirano pravnico ali diplomiranega
pravnika, ki izpolnjuje pogoje iz 1., 2., 3.,
4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena
zakona o notariatu zaposlimo v notarski pisarni zaradi pridobitve pogojev za samostojno opravljanje notariata.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite
do 30. 11. 1998 na naslov notarske pisarne.
Notar Bojan Podgoršek
Ob-7992
Veterinarska zbornica Slovenije, Cesta v
Mestni log 47, Ljubljana, razpisuje prosto
delovno mesto

pomočnika direktorja za upravne zadeve.
Pogoji:
– visoka strokovna izobrazba veterinarske, pravne ali druge strokovne ali družboslovne smeri,
– opravljen upravni izpit na ministrstvu
pristojnem za državno upravo ali opravljen
preizkus znanja ZUP,
– vodstvene in organizacijske sposobnosti,
– aktivno znanje tujega jezika,
– 2 leti delovnih izkušenj,
– obvladovanje dela z računalnikom,
– trimesečno poskusno delo.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
naj kandidati pošljejo v roku 8 dni po objavi
na naslov: Veterinarska zbornica Slovenije,
Cesta v Mestni log 47.
Veterinarska zbornica Slovenije
Št. 15/8-98
Ob-8112
Na podlagi 71. člena v povezavi z
72. členom statuta in sistemizacije delovnih
mest, Klinični center Ljubljana razpisuje delovno mesto s posebnimi pooblastili
vodja centra za zobne bolezni SPS
Stomatološka klinika.
Za vodjo centra lahko kandidira oseba,
ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima visoko izobrazbo medicinske
smeri,
– da predloži program dela in razvoja
organizacijske enote.
Svet KC bo imenoval vodjo na predlog
strokovnega sveta KC in po pridobitvi mnenja strokovnega kolegija organizacijske enote, za dobo 4 let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v roku 15 dni po
objavi razpisa, na naslov: Klinični center
Ljubljana, Kadrovska služba, Bohoričeva
28, 1525 Ljubljana, s pripisom: “za razpisno komisijo – vodja Centra SPS Stomatološka klinika.
Klinični center
Ljubljana

Javna naročila
po zakonu
o javnih naročilih
Razveljavitev
Št. 8/6-650/22-98
Ob-7962
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana, Cigaletova 15, razveljavlja postopek oddaje
javnega naročila za objekt IX2 Maribor– Tezno: električni stikalni bloki in instalacija, diesel električni agregat, projektna in tehnična
dokumentacija, ki je bil objavljen v Ur. l. RS,
št. 52 z dne 24. 7. 1998, Ob-5043 in v št.
70 z dne 16. 10. 1998, Ob-7262.
Telekom Slovenije, d.d.
Ljubljana
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3. Kraj izvedbe del: Celje–Mariborska
cesta.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del: februar 1999.
5. Druge informacije: predvideni rok začetka in dokončanja del: april 1999–december 1999.
6. Način financiranja: NPIA (v letih
1998–2000).
Protokol o ureditvi medsebojnih razmerij pri ureditvi navezovalnih cest R2 in
G1 skozi mesto Celje (sofinanciranje MO
Celje).
Družba za avtoceste v RS – DARS, d.d.

Št. 515/98
Ob-7968
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod za varstvo in usposabljanje dr.
Marijana Borštnarja, Dornava 128, 2252
Dornava, telefaks 062/755-050.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Dornava 128.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: kurilno olje – ekstra lahko, 650.000 litrov.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
29,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno od 1. 1. 1999 do 31. 12. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod za varstvo in usposabljanje dr. Marijana
Borštnarja, Dornava, referent za javna naročila.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 2. 12. 1998.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo (številka bančnega
računa, kam je potrebno znesek nakazati): 3.000 SIT, negotovinsko na ŽR,
št. 52400-603-30549, ali na blagajni
zavoda.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 7. 12. 1998 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod za varstvo in usposabljanje dr. Marijana Borštnarja, Dornava
128, 2252 Dornava, administracija.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 12. 1998 ob 12. uri, v Zavodu za varstvo
in usposabljanje dr. Marijana Borštnarja,
Dornava 128, konferenčna soba.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 5% ponujene vrednosti, z veljavnostjo do 31. 1. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: minimalni plačilni rok
45 dni po dobavi.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
določeno v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 1. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): najnižja končna cena.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba Simona Petrovič, tel.
062/754-02-49.
16., 17.
Zavod za varstvo in usposabljanje
dr. Marijana Borštnarja, Dornava
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Razveljavitev
Št. 2653-31/98
Ob-8000
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) objavljamo, da je postopek za oddajo javnega naročila za izbiro
izvajalca za tiskanje dovolilnic v mednarodnem cestnem prevozu blaga, objavljen v
Uradnem listu RS, št. 54 z dne 31. 7. 1998,
s sklepom Ministra za promet in zveze z dne
12. 10. 1998 razveljavljen.
Ministrstvo za promet in zveze

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. 404-08-1/98
Ob-7966
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije, Kardeljeva ploščad 24-26, 1000
Ljubljana, tel. 061/133-11-11, faks
061/1318-164.
2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih mesecih: kruh, pekovsko pecivo in
slaščice, v vrednosti ca. 250,000.000 SIT.
3. Kraj dobave: vojašnice v Republiki
Sloveniji.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila blaga, če je znan: 15. 1. 1999.
5. Morebitne druge informacije: Marjeta
Bartol, tel. 061/171-2155.
Ministrstvo za obrambo RS

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

Ob-8122A
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS, d.d., Einspielerjeva
6, 1000 Ljubljana.
2. Vrsta in obseg gradbenih del in ocenjena vrednost del: rekonstrukcija regionalne ceste R2 430/282 (M 10/282)
Slovenske Konjice–Celje od km 7+500
do km 8+165 (II. etapa), to je od križišča Dečkova–Bežigrajska z Mariborsko
do križišča Kidričeve z Mariborsko.
Ocenjena vrednost gradbenih del:
380,000.000 SIT.

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

Št. 0048/308/51-11-98

Ob-8153

Popravek
dvojezične objave ponovnega javnega
razpisa za nabavo policijskega plovila, ki je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 70/98,
Ob-7352:
1. V 6.(b) točki se datum, do kdaj je
možno zahtevati razpisno dokumentacijo,
pravilno glasi: od dneva objave do 16. 11.
1998.
2. V 7.(a) točki se datum, do kdaj je
potrebno predložiti ponudbe, pravilno glasi:
17. 11. 1998.
3. V 8. točki se datum odpiranja ponudb
pravilno glasi: 18. 11. 1998.
4. V 13. točki se datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe, pravilno glasi: od zadnjega roka za oddajo ponudb do 7. 4. 1999.
Ministrstvo za notranje zadeve
Correction
of the publication of the repeated public
invitation for tenders without limitations for
the purchase of a police force vessel, published in the Official Gazette of the RS no.
70/98 (Ob-7352):
1. Point 6.(b) – the date, until the tender documentation can be requested, correctly reads as follows: since the date of
the announcement till 16 November
1998.
2. Point 7.(a) – the date, until the tender
documentation can be submitted, correctly
reads as follows: 17 November 1998.
3. Point 8 – the date of opening of tenders correctly reads as follows: 18 November 1998.
4. Point 13 – the date, until tenderers
can not withdraw their tenders, correctly
reads as follows: from the final term for
submitting tenders till 7 April 1999.
The Ministry of the Interior

Št. 2756-1/98
Ob-7969
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Obalni dom upokojencev Koper,
Krožna cesta 5, 6103 Koper, faks
066/282-385.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: lokacija naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila in material za prehrano.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje samo za dobavo
blaga v celoti po sklopih iz razpisne dokumentacije.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
47,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: začetek 1. 1. 1999, zaključek 31. 12. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Obalni dom upokojencev Koper, Krožna cesta 5, 6103 Koper, tajništvo, pritličje.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko s
pooblastilom in potrdilom o vplačilu dvignejo razpisno dokumentacijo do 27. 11. 1998
do 12. ure, po enodnevni predhodni najavi
po faksu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo (številka bančnega računa, kam je potrebno znesek nakazati):
7.000 SIT, z virmanom na žiro račun št.
51400-603-31434.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 14. 12. 1998 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Obalni dom upokojencev
Koper, Krožna cesta 5, 6103 Koper. Ponudbe morajo biti oddane v zapečateni kuverti in označene z napisom “Javni razpis –
ponudba za živila in material za prehrano –
Ne odpiraj”. Na hrbtni strani ponudbe mora
biti naveden točen naslov pošiljatelja. Ponudba je veljavna, če je prispela pravočasno in označena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo v sredo, 16. 12. 1998
ob 8. uri, na naslovu naročnika, v mali jedilnici, v pritličju.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: ponudnik mora finančno zavarovati ponudbo z bančno garancijo za resnost ponudbe, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 15 dni od dneva prejema računa,
ki je izstavljen enkrat mesečno.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: podpisana pogodba v skladu z razpisano dokumentacijo,
sklenjena za čas dobave.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
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umaknejo ponudbo do 24 ur pred javnim
odpiranjem ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena
in druga merila iz razpisne dokumentacije.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko dobite 2. 12. 1998 od 8. do 12. ure,
na tel. 066/459-712.
16., 17.
Obalni dom upokojencev Koper
Št. 2757-1/98
Ob-7970
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Obalni dom upokojencev Koper,
Krožna cesta 5, 6103 Koper, faks
066/282-385.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: lokacija naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: čistila, material za vzdrževanje, pisarniški material, medicinski
material, gorivo.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje samo za dobavo
blaga v celoti po sklopih iz razpisne dokumentacije.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
27,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: začetek 1. 1. 1999, zaključek 31. 12. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Obalni dom upokojencev Koper, Krožna cesta 5, 6103 Koper, tajništvo, pritličje.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko s
pooblastilom in potrdilom o vplačilu dvignejo razpisno dokumentacijo do 27. 11. 1998
do 12. ure, po enodnevni predhodni najavi
po faksu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo (številka bančnega računa, kam je potrebno znesek nakazati):
7.000 SIT, z virmanom na žiro račun št.
51400-603-31434.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 10. 12. 1998 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Obalni dom upokojencev
Koper, Krožna cesta 5, 6103 Koper. Ponudbe morajo biti oddane v zapečateni kuverti in označene z napisom “Javni razpis –
ponudba za čistila, material za vzdrževanje,
pisarniški material, medicinski material, gorivo – Ne odpiraj”. Na hrbtni strani ponudbe
mora biti naveden točen naslov pošiljatelja.
Ponudba je veljavna, če je prispela pravočasno in označena v skladu z zahtevami
razpisne dokumentacije.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo v torek, 15. 12. 1998
ob 8. uri, na naslovu naročnika, v mali jedilnici, v pritličju.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: ponudnik mora finančno zavarovati po-

nudbo z bančno garancijo za resnost ponudbe, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 15 dni od dneva prejema računa,
ki je izstavljen enkrat mesečno.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: podpisana pogodba v skladu z razpisano dokumentacijo,
sklenjena za čas dobave.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do 24 ur pred javnim
odpiranjem ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena
in druga merila iz razpisne dokumentacije.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko dobite 2. 12. 1998 od 8. do 12. ure,
na tel. 066/459-712.
16., 17.
Obalni dom upokojencev Koper
Št. 1/149-98
Ob-7986
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1115 Ljubljana, Gerbičeva 60, telefaks 332-243.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Veterinarska fakulteta UL – knjižnica, Cesta v Mestni log 47,
Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava tuje znanstvene
strokovne literature:
– tuja znanstvena periodika,
– bibliografske baze podatkov na CD
ROM-ih.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
8,500.000 SIT.
(d)
4., 5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Veterinarska fakulteta UL, knjižnica, Cesta v
Mestni log 47, 1115 Ljubljana.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 27. 11. 1998.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.000 SIT,
gotovinsko plačilo na blagajni VF – Gerbičeva
60, Ljubljana ali negotovinsko plačilo na žiro
račun št. 50100-603-41570.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: do 4. 12. 1998
do 13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Veterinarska fakulteta UL,
vložišče, Gerbičeva 60, 1115 Ljubljana, za
javni razpis, “Ponudba – Ne odpiraj”.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 12. 1998 ob 10. uri, v sejni sobi fakultete, Gerbičeva 60/II. nadstr.
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7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je možno
predložiti do 14. 12. 1998, do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbo je možno predložiti po pošti, na naslov: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Sektor Plinarna, Verovškova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana ali
osebno v Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Sektor Plinarna, Verovškova 70,
Ljubljana, pooblaščeni osebi Jolandi Jakolin, v sobi 128/I.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 15. 12. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Sektor Plinarna, Verovškova 70, Ljubljana, sejna soba.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% orientacijske vrednosti
javnega naročila za posamezni ponujeni
sklop, z veljavnostjo do 30. 1. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik ne nudi predujma. Plačilo bo izvršeno po dobavi blaga v
skladišče naročnika in po predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijski
dobi.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: ponudnik sme umakniti ponudbo do 14. 12. 1998 do 9. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– izločitvena merila (finančne in tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije),
– ostala merila:
1. ponudbena vrednost naročila z deležem v sistemu ocenjevalnih meril – 50%,
2. reference z deležem v sistemu ocenjevalnih meril – 47%,
3. rok plačila z deležem v sistemu
ocenjevalnih meril – 3%.
Izbira dobaviteljev: glede na Tehnične
smernice za graditev plinovodov, hišnih plinskih priključkov in notranje plinske napeljave izdelane pri JP Energetika Ljubljana,
d.o.o., januarja 1998, bo naročnik izbral
različne dobavitelje plinomerov in regulatorjev tlaka. Naročnik si pridržuje pravico, da
ne izbere nobenega ponudnika.
Naročnik si pridržuje pravico naročiti blago po posameznih sklopih pri najugodnejšemu ponudniku za posamezen sklop ponujenega blaga. Naročnik si pridržuje pravico do izbire dveh dobaviteljev v posameznem sklopu, in sicer prvega in drugega
ponudnika glede na seštevek zbranih točk.
15., 16., 17.
Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o.

Slovenije, Območna enota Ravne na Koroškem, Ob Suhi 11/b, 2390 Ravne na
Koroškem, 0602/280-260.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Slovenj Gradec.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: novo ali rabljeno nezasedeno vseljivo stanovanje do 52 m2 na
območju Mestne občine Slovenj Gradec.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj mora ponuditi celotni predmet naročila.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
8,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
30 dni po podpisu kupoprodajne pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30 dni po podpisu kupoprodajne pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
Območna enota Ravne na Koroškem, Ob
Suhi 11/b, 2390 Ravne na Koroškem, pravno kadrovski oddelek, Stanka Škratek, tel.
0602/280-100.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 25. 11. 1998.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): ob dvigu
razpisne dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o vplačilu, v višini 5.000 SIT na
žiro račun naročnika št. 51830-609-1097
– za razpisno dokumentacijo.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: 26. 11. 1998 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Ravne
na Koroškem, Ob Suhi 11/b, 2390 Ravne
na Koroškem.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za stanovanje”. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 11. 1998 ob 9. uri, v sejni sobi Zavoda
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območne enote Ravne na Koroškem, Ob Suhi
11/b, Ravne na Koroškem.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predložiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 15 dni po podpisu kupoprodajne pogodbe.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
določene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 12. 1998.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža
in način uporabe meril – 21. člen ZJN):
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9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10%
vrednosti ponujenega blaga.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 100% plačilo v roku
30 dni po opravljeni dobavi.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna dokazila in izjave, kot jih zahteva razpisna dokumentacija.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 8. 12. 1998.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): so
določena v razpisni dokumentaciji.
15., 16., 17.
Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta
Ob-8005
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, p.p., 2374, 1001
Ljubljana, faks 061/1889-409.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavitelja brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Sektor Plinarna, Verovškova 70, 1001 Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava plinomerov in regulatorjev tlaka.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje samo za del zahtevanega blaga, in sicer za mehovne plinomere, rotacijske plinomere in regulatorje
tlaka.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
52,500.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
– mehovni plinomeri – 40,000.000 SIT,
– rotacijski plinomeri – 4,000.000 SIT,
– regulatorji tlaka – 8,500.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: dobave so delne. Predvideni datumi dobave
so: 1. 2. 1999, 30. 4. 1999, 30. 9. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 9. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno podjetje Energetika, d.o.o., Verovškova
70, 1001 Ljubljana, Sektor Plinarna, I. nadstropje, soba št. 128, pri Jolandi Jakolin.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 3. 12. 1998.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo (številka bančnega računa, kam
je potrebno znesek nakazati): 10.000 SIT, na
račun JP Energetika Ljubljana, d.o.o., št.
50104-601-15437 s sklicem na št. 33-98.
Vplačilo je možno tudina blagajni JP Energetika, Verovškova 70.

Št. 9301-1/98
Ob-8006
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod za zdravstveno zavarovanje
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cena in plačilni pogoji; ustreznost potrebam naročnika glede površine, števila prostorov; starost stanovanja; lokacija in lega
stanovanja ter ostale ugodnosti, ki jih navede ponudnik; stanje nepremičnine;
skladnost vsebine ponudbe z zahtevami naročnika. Način uporabe in pomembnost
posameznega merila je določena v rzapisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki morajo obvezno predložiti
dokazilo o lastništvu (izpisek iz zemljiške
knjige, izdan po objavi tega razpisa ali izvirnik overjene pogodbe o pridobitvi stanovanja, če še ni vpisana etažna lastnina). Ponudniki morajo pred izbiri omogočiti ogled
stanovanja, sicer se njihovo ponudbo lahko
izloči iz postopka izbire.
16., 17.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije,
Območna enota Ravne na
Koroškem
Ob-8026
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Komenskega 12, Ljubljana, tel.
13-10-094.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: domovi CŠOD, Centrala CŠOD.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
1. bivanjska oprema in pohištvo,
2. oprema za vzdrževanje doma in
njegove okolice – traktor, agregat za
električno energijo 220 V,
3. športna oprema,
4. drobni kuhinjski inventar in kuhinjski pripomočki,
5. naravoslovna oprema.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za naročilo samo
dela zahtevanega blaga po samostojnih točkah in 3.b točke te objave.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
9,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
Ocenjena vrednost delov naročila po
samostojnih točkah iz 3.b točke te
objave:
Pod 1.: 2,500.000 SIT,
Pod 2.: 2,100.000 SIT,
Pod 3.: 1,400.000 SIT,
Pod 4.: 2,500.000 SIT,
Pod 5.: 500.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:
25. 12. 1998.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
25. 12. 1998.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Komenskega 12, Ljubljana, II. nadst. tajništvo, kont.
oseba Irena Škorjanc.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do vključno 30. 11.
1998 proti dokazilu o plačilu.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 10.000
SIT je potrebno nakazati pred dvigom dokumentacije virmansko na žiro račun št.
50100-603-43666 z navedbo številke javnega razpisa v Uradnem listu RS.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do 30. 11. 1998 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno predložiti na naslov: Center šolskih in obšolskih
dejavnosti, Komenskega 12, Ljubljana, tajništvo, kont. oseba Irena Škorjanc.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 30. 11. 1998
ob 12. uri na naslovu: Center šolskih in
obšolskih dejavnosti, Komenskega 12,
Ljubljana, II. nadstropje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: sprejemljivo finančno zavarovanje
resnosti ponudbe je brezpogojna bančna garancija, plačljiva na prvi poziv, v znesku 10%
od ponudbene vrednosti; trajanje veljavnosti
garancije: 30 dni od izdaje sklepa o izbiri.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik bo plačeval za
dobavljeno blago v 30 dneh od dobave.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: civilno pravna
skupnost, izkazana v ponudbeni dokumentaciji s pogodbami.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
sposobnost bo priznana ponudnikom, ki so
gospodarske družbe, ki izpolnjujejo finančno-poslovne in tehnične sposobnosti.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 25. 1. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– ponudbena cena – 35%,
– reference – 20%,
– ustreznost zahtev naročnika – 35%,
– rok dobave – 10%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: eventualni ponudniki dobijo druge informacije vsak delovni dan od objave javnega razpisa, na tel. 061/321-140, GSM:
041/628-072, faks 061/13-10-094 kont.
oseba Stanko Štosir, inž. gr., oziroma na
naslovu: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Komenskega 12, Ljubljana.
16., 17.
Center šolskih in obšolskih
dejavnosti
Št. 1/98
Ob-8027
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zdravstveni dom Domžale, Mestni trg
2, 1230 Domžale, telefaks 061/714-459.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom
Domžale, Mestni trg 2, 1230 Domžale.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 4 zobozdravniški aparati

s stolom za pacienta, nasadnimi instrumenti in stolom za terapevta.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobava blaga v celoti.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
11,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
6 tednov od sklenitve pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Domžale, Cvetka Vesel,
Mestni trg 2, 1230 Domžale.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 4. 12. 1998.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): znesek
5.000 SIT z virmanom na žiro račun
Zdravstvenega
doma
Domžale,
št.
50120-603-55396.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 7. 12. 1998 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zdravstveni dom Domžale,
tajništvo, Mestni trg 2, 1230 Domžale.
Zapečatene kuverte morajo biti označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 12. 1998 ob 12. uri v Zdravstvenem domu Domžale, Mestni trg 2, 1230 Domžale.
9., 10., 11., 12., 13.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– najnižja cena,
– druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji,
– ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije samo v pisni obliki
se dobijo na naslovu kot pod 1. točko.
16., 17.
Zdravstveni dom Domžale
Ob-8028
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Uprava RS za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljubljana, tel. 061/178-40-00, faks
061/178-40-52.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Murska Sobota.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: poslovni prostori za potrebe Uprave RS za varstvo narave, Izpostava Murska Sobota, pisarniški prostori površine 150 m2 do 170 m2 arhivski prostori površine 15 m2 in najmanj
2 parkirni mesti.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj mora ponuditi naročilo v celoti.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
36,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: ni delov naročila.
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torja Informatike, tel. 061/175-42-21, faks
061/175-42-20 med 9. in 11. uro po predhodni najavi.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 23. 11. 1998.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): način
plačila je negotovinski. Znesek v višini
25.000 SIT nakažite na račun številka
50101-603-45036, sklic na številko
00-789100-51 pri APP, Ljubljana.
Dodatne informacije so na voljo v pismeni obliki pri Janiju Kendi za vsebinski del in
pri Mateju Žunkoviču za vsebinski in tehnični del.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do vključno 14. 12.
1998 do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: JZ RTV Slovenija – vložišče,
za Sektor Informatike, Kolodvorska 2, 1550
Ljubljana, s pripisom: Ne odpiraj – za razpis
– ponudba za razpis št. RTV/040/98. Na
kuverti mora biti napisan polni naslov ponudnika.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 12. 1998 ob 13. uri v veliki sejni sobi
52/V v prostorih JZ RTV Slovenija.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT z veljavnostjo
do podpisa pogodbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po določilih v razpisni
dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: podpis pogodbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po navedbah v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do podpisa pogodbe.
14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
plačilni pogoji in rok plačila, dobavni rok,
tehnična ustreznost in kakovost, servisiranje, garancija dobav, odzivni čas in druga
merila po kriterijih v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kompatibilnost z obstoječim sistemom.
16., 17.
Javni zavod RTV Slovenija

Vse podrobnosti so razvidne iz razpisne
dokumentacije.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
7,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
1. 1. 1999 do 31. 12. 1999, oziroma sukcesivne dobave blaga v letu 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Okrožno sodišče v Ljubljani, Urad predsednika, Tavčarjeva 9, Ljubljana.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 27. 11. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa, kam je potrebno znesek nakazati):
5.000 SIT z virmanom na račun št.
50100-637-55973.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: do 4. 12. 1998
do 9. ure, ne glede na način prenosa pošiljke. Ponudba mora biti oddana v zaprti in
žigosani ovojnici z navedbo točnega naslova ponudnika in z obveznim pripisom “Javni razpis – ponudba za dobavo čistil idr. –
Ne odpiraj!”
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Okrožno sodišče v Ljubljani,
Tavčarjeva 9, Ljubljana – vložišče.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 12. 1998 ob 13. uri v konferenčni dvorani sodne palače na Tavčarjevi 9, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% ocenjene vrednosti naročila, z veljavnostjo do 19. 1. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: skladno z vzorcem pogodbe, ki je v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
določeno v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
biti veljavna do 4. 3. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža
in način uporabe meril – 21. člen ZJN):
1. kvaliteta; 2. cena; 3. rok dobave; 4.
stalnost zalog; 5. reference; 6. ponudba
izven specifikacije; 7. razne ugodnosti.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: na naslovu iz 6. (a) točke razpisa.
16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo ni bil objavljen: to je prvi razpis.
Okrožno sodišče v Ljubljani
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4. Datum dobave, če je predvideno: po
dogovoru, najkasneje do 30. 6. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 6. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: glej
1. točko.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: takoj.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): ni.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: najkasneje do 6. 12.
1998 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: glej 1. točko.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
na naslovu pod 1. točko v sejni sobi.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: akceptni nalog in izjavo za izpolnitev v znesku 500.000 SIT.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: sklenitev pogodbe, plačilo 60 dni po podpisu pogodbe, ob prevzemu objekta, oziroma ob ustreznih jamstvih izvajalca za izpolnitev pogodbe.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pisna pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravna oseba, fizična oseba.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 12. 1998.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): prostor mora biti primeren za pisarne uprave,
na lokaciji, ki je vidna in dostopna javnosti.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: jih ni.
16.
17. Prvega neuspelega javnega razpisa
za to naročilo ni bilo.
Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave
Št. 040/98
Ob-8029
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, telefaks 175-42-21.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro ponudnika brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Koper, Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: aplikativna programska
oprema po razpisni dokumentaciji.
(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila: ca.
10,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
4, 6 in 9 mesecev.
5. Predvideni datum zaključka dobave: v
letu 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JZ
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, tajništvo Sek-

Št. Su-85/98
Ob-8030
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Okrožno sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana, faks 303-051.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Okrožno sodišče v
Ljubljani in okrajna sodišča v Ljubljani, v
Cerknici, Domžalah, Grosupljem, Kamniku,
Kočevju, Litiji, Trbovljah in na Vrhniki.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava čistilnih sredstev
in čistilnega potrošnega materiala.

Št. Su 85/98
Ob-8031
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Okrožno sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana, faks 303-051.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Okrožno sodišče v
Ljubljani in okrajna sodišča v Ljubljani, v
Cerknici, Domžalah, Grosupljem, Kamniku,
Kočevju, Litiji, Trbovljah in na Vrhniki.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava pisarniškega, računalniškega in potrošnega materiala
ter drobnega inventarja.
Vse podrobnosti so razvidne iz razpisne
dokumentacije.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
55,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
1. 1. 1999 do 31. 12. 1999, oziroma sukcesivne dobave blaga v letu 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Okrožno sodišče v Ljubljani, Urad predsednika, Tavčarjeva 9, Ljubljana.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 27. 11. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 10.000
SIT
z
virmanom
na
račun
št.
50100-637-55973.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: do 14. 12. 1998
do 9. ure, ne glede na način prenosa pošiljke. Ponudba mora biti oddana v zaprti in
žigosani ovojnici z navedbo točnega naslova ponudnika in z obveznim pripisom “Javni
razpis – ponudba za dobavo pisarniškega
idr. materiala – Ne odpiraj!”
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Okrožno sodišče v Ljubljani,
Tavčarjeva 9, Ljubljana – vložišče.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 14. 12. 1998 ob 10. uri v konferenčni dvorani sodne palače na Tavčarjevi 9, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% ocenjene vrednosti naročila, z veljavnostjo do 27. 1. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: skladno z vzorcem pogodbe, ki je v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
določeno v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
biti veljavna do 14. 3. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
1. kvaliteta; 2. cena; 3. rok dobave; 4. stalnost zalog; 5. reference; 6. ponudba izven
specifikacije; 7. razne ugodnosti.
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15. Morebitne druge informacije o naročilu: na naslovu iz 6. (a) točke razpisa.
16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo ni bil objavljen: to je prvi razpis.
Okrožno sodišče v Ljubljani
Št. 096-66/98

Ob-8032

1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, podružnica Ljubljana, Dunajska 50, Ljubljana, številka telefaksa,
061/17-51-800.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Cankarjeva 18.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti (za obsežnejše opise priložiti poseben list!): dobava in montaža pisarniške opreme.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
11,000.000 SIT.
(d)
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
začetek december 1998, zaključek januar
1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, podružnica Ljubljana, oddelek splošnih
nalog, Ljubljana, Cankarjeva 18.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 20. 11. 1998
(med 12. 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.
50105-609-10579 in sklicno številko
739000.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 3. 12. 1998 do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, podružnica Ljubljana,
Dunajska 50, Ljubljana (vložišče).
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 12. 1998 ob 9. uri, Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet, podružnica
Ljubljana, Dunajska 50, sejna soba.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 5% od
orientacijske vrednosti opreme.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: v celoti po dobavi in
montaži.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične 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 veljavnosti ponudbe (najmanj do 19. 1. 1999).
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN): popol-

nost ponudbe, finančno stanje ponudnika,
cena in reference (kot v razpisni dokumentaciji).
15. Morebitne druge informacije o naročilu: podrobnejše informacije o naročilu lahko ponudniki pridobijo na naslovu naročnika iz tč. 6.(a) ali po tel. št. 061/17-66-275,
pri Bojanu Zaletelu.
16., 17.
Agencija RS za plačilni promet
Ob-8062
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., Ulica Ivo Lola Ribar 18, Šoštanj, telefaks
063/4203-485.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Termoelektrarna Šoštanj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
1.1. brezšivne legirane cevi kvalitete
X20CrMoV121, kak.stopnje III po DIN
17175,
1.2. brezšivne legirane cevi kvalitete
13CrMo44,
1.3. pločevina (Ploščato jeklo),
1.4. okroglo jeklo,
1.5. podaljašnji cevni loki.
Točnejša specifikacija naročila je v razpisni dokumentaciji. Predmet naročila je dobava kotlovskih legiranih cevi, pločevine, okroglega jekla in podaljšanih cevnih lokov. Dobavljene cevi morajo biti v skladu s standardom DIN 17175. Prevzem pri ceveh pod poz
1.1. in pri cevnih lokih pod poz. 1.5. mora biti
v skladu z EN 10204 – 3.1.A, poleg kontrol,
ki so predvidene v tem standardu pa zahtevamo še kontrolo mikrostrukture (Gefuegkontroll). Za ostali material je zahtevan prevzemni
certifikat po EN 10204-3.1.B.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik je dolžan dobaviti vse materiale po
postavkah.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
145,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: naročilo se ne bo oddalo posamično.
4. Datum dobave, če je predvideno:april
1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
april 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., Ulica Ivo Lola
Ribar
18,
3325
Šoštanj,
tel.
063/4203-582, faks 063/4203-485, soba št. 1.21, komerciala.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od 17. 11. 1998 do
3. 12. 1998.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): nakazilo
v vrednosti 60.000 SIT na račun izločenih
sredstev TE Šoštanj – sanacija kritičnih komponent ŽR 52800-762-40344.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 14. 12. 1998 do
10. ure.
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potrjen virman ali potrjena bančna nakaznica,
ŽR 51800-601-28970.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 11. 12. 1998 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dravske elektrarne Maribor,
d.o.o., Obrežna 170, 2000 Maribor, soba
016 - vložišče.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 12. 1998 ob 10. uri, Dravske elektrarne Maribor, Obrežna 170, Maribor.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe: 10% ponudbene vrednosti, veljavnost 90 dni.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: določeno v razpisni dokumentaciji.
11., 12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 11. 12. 1998.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
garancija, rok izvedbe, rok plačila, reference.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije daje Andrej Kovač, tel. 062/30-05-413 med 7. in 9. uro
in Bojan Suhodolčan, tel. 062/30-05-271
med 8. in 10. uro od 23. 11. 1998 do
26. 11. 1998. Predviden je ogled objekta
27. 11. 1998 ob 10. uri na elektrarni Ožbalt, s tem, da prisotnost pri ogledu predhodno najavite po tel. Andreju Kovaču ali
Bojanu Suhodolčanu.
16., 17.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.

10.000 SIT, ŽR 50100-601-35407 (plačilo z virmanom).
Ponudnikom, ki so dvignili razpisno dokumnetacijo že za prvi neuspeli razpis (Ur. l.
RS, št. 63/98, Ob-6553) razpisne dokumentacije ni potrebno plačati.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: 14. 12. 1998 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Telekom Slovenije, d.d.,
Sektor za investicije, tajništvo, Cigaletova
15, Ljubljana, soba 300.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 12. 1998 ob 13. uri: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, soba 801.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti,
veljavnost najmanj 10 dni po poteku veljavnosti ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilni pogoji: avansov
ni; plačilni rok je 90 dni od datuma izstavitve
računa. Zadnjih 10% pogodbene vrednosti
se plača na podlagi računa v 90 dneh po
uspešno opravljenem kvalitativnem pregledu objekta.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodbeni
partnerji ali ponudniki s podizvajalci.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
izpolnjevanje pogojev za poslovanje na razpisanem področju; poslovna in finančna solidnost; zanesljivost ter tržna usmeritev; poslovne povezave in dostop do tehnologije;
razpoložljivost ustreznih kadrov, prostorov;
opreme; opremljenost in tehnične zmožnosti; ustrezna poprojektna podpora; preskrbljenost z rezervnimi deli; reference ponudnika in kadra na razpisanem področju; pogodba s podizvajalci oziroma pogodba o
skupnem nastopanju na javnem razpisu.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do izteka roka za predložitev ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): vrednost ponudbe, reference opreme, poprojektna podpora, certifikati kakovosti, dobavni roki.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: gre za ponovitev javnega razpisa pod
nespremenjenimi pogoji.
16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 18. 9. 1998 pod št.
65, Ob-6553.
Naročilo velja tudi za montažo in instalacijo, testiranje opreme ob vključitvi, izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo šolanja (skupaj manj kot 50% vrednosti naročila).
Telekom Slovenije, d.d.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Termoelektrarna Šoštanj,
d.o.o., Ulica Ivo Lola Ribar 18, 3325 Šoštanj, soba št. 1.21, komerciala, prevzemnik Jana Gorčan.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
TE Šoštanj, sejna soba – pritličje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene vrednosti
ponudnika z veljavnostjo do 10. 2. 1999.
10., 11., 12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 14. 12. 1998
po 10. uri.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
delež

– cena
– reference
– rok dobave
– plačini pogoji
skupaj

40%
25%
25%
10%
100%

15. Morebitne druge informacije o naročilu:
– za ekonomsko-komercialni del pri Viktorju
Robniku,
dipl.
ek.,
tel.
063/4203-612, faks 063/4203-485,
– za tehnični del pri Jožetu Lenart, dipl.
inž. str., tel. 063/4203-241, faks
063/4203-485, e-mail:joze.lenart@te-sostanj.si.
16., 17.
Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.
Št. 512/2057-873
Ob-8078
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Obrežna
170,
Maribor,
telefaks
062/30-05-685.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Dravske elektrarne
Maribor, d.o.o., PE Srednja Drava 1, HE
Ožbalt.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: obnova portalnega žerjava 150 t na HE Ožbalt.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: naročnik bo upošteval samo ponudbe, ki zajemajo celoten razpis.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
35,000.000 SIT.
(d).
4. Datum dobave, če je predvideno: marec 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
april 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o., Obrežna
170, Maribor, tel. 062/30-05-389, soba 016
- vložišče.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 20. 11. 1998.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo (številka bančnega računa, kam
je potrebno znesek nakazati): 10.000 SIT,

Ob-8079
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, telefaks 061/134-45-15.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Telekom Slovenije,
d.d., Cigaletova 10, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: strojna in programska
oprema potrebna za uvedbo storitev Univerzalnega poštnega predala.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje le za celotno naročilo.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
100,000.000 SIT.
(d).
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
januar 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d., Sektor za investicije,
tajništvo, Cigaletova 15, Ljubljana, soba
300.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 30. 11. 1998 do
13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): znesek

Ob-8072
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
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divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana;
Einspielerjeva 6, telefaks 133-22-51.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. a) Kraj dobave: DARS d.d., izpostava
Ljubljana, Einspilerjeva 6, Ljubljana.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 5 osebnih vozil Renault Megane.
c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje za celotno naročilo.
č) Ocenjena
vrednost
naročila:
10,000.000 SIT.
d)
4. Datum dobave: rok dobave je 60 dni
po podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
glej 4. točko.
6. a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu: DARS d.d., izpostava
Ljubljana, Einspilerjeva 6, 1000 Ljubljana,
soba št. 101.
b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 16. 11. 1998 dalje.
c)
7. a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
23. 11. 1998 do 8.30.
b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbe: DARS d.d., izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6, Ljubljana: vložišče.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za dobavo osebnih vozil Renault”. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 23. 11.
1998 ob 9. uri na naslovu: DARS d.d., izpostava Ljubljana, Einspilerejva 6, Ljubljana, soba št. 601. Na odpiranje so vabljeni predstavniki ponudnikov, na odpiranju morajo
predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 300.000 SIT in
veljavnostjo 91 dni od datuma odpiranja ponudb.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo posamezno kot dobavitelj.
12. Zahteva glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bi-
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lančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnja 3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.
13.
14. Merilo za dodelitev naročila: ponudbena cena, garancijski roki, rok dobave.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije posreduje Janez
Dobnikar – DARS d.d., izpostava Ljubljana,
Einspilerjeva 6, tel. 061/133-23-13.
16., 17.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Ob-8077
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Snaga d.o.o. Maribor, Nasipna c. 64, 2000 Maribor, faks
062/307-661.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vsebina razpisa:
(a) Kraj dobave: dobava fco. JP Snaga
Maribor, Nasipna c. 64, 2000 Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga: črpalna postaja za točenje goriva in sicer:
– gradbena in inštalaterska dela,
– dobava nadzemnega dvoplaščnega
rezervoarja s točilnim mestom ter dobava goriva za obdobje 5 let.
Podrobnejše tehnične zahteve so navedene v razpisni dokumentaciji.
(c) Možnost delnih dobav: ponudniki lahko ponudijo oba elementa ali samo enega.
(d) Ocenjena vrednost naročila 3,8 mio.
SIT.
(e) Ocenjena vrednost delov naročila
Vrednost delnih dobav (po točki 3(b)):
– ocenjena vrednost naročila pod prvo
alinejo: 3,8 mio. SIT,
– ocenjena vrednost naročila pod drugo
alinejo: 0,00 SIT.
Opomba: dobava rezervoarja s točilnim
mestom se obračunava v ceni prodanega
goriva. Cena goriva se pogodbeno dogovori za obdobje 5 let z eskalacijo po določilih
pogodbe.
4. Predviden datum (prve) dobave: januar 1999.
5. Predviden datum končne dobave: januar 1999.
6. Priprava ponudbe na razpis
(a) Razpisno dokumentacijo je možno
dobiti na naslovu: JP Snaga d.o.o. Maribor,
Nasipna c. 64, 2000 Maribor - v tajništvu ali
na tel. 062/305 615 pri Branku Kosiju.
Interes za dvig razpisne dokumentacije je
potrebno najaviti vsaj en dan pred dvigom
dokumentacije.
(b) Razpisno dokumentacijo je mogoče
zahtevati do: 27. 11. 1998.
(d) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 20.000 SIT v gotovini na
blagajni podjetja ali z nakazilom na žiro račun 51800 –601-18972 z oznako “Črpalna postaja“.
7. Oddaja ponudb
(a) Rok za oddajo ponudb: ponudbe je
potrebno oddati do 4. 12. 1998 do 12.
ure.
(b) Naslov za oddajo ponudb: JP
Snaga d.o.o. Maribor, Nasipna c. 64,
2000 Maribor.

8. Odpiranje ponudb: 9. 12. 1998, ob
12. uri, sedež naročnika.
9. Finančna zavarovanja za resnost ponudbe:
– znesek finančnega zavarovanja: 5%
razpisane vrednosti,
– vrsta finančnega zavarovanja: garancija slovenske banke,
– trajanje finančnega zavarovanja: enako veljavnosti ponudbe.
Zavarovanje za dobro izvedbo posla:
– znesek finančnega zavarovanja: 10%
pogodbene vrednosti,
– vrsta finančnega zavarovanja: garancija slovenske banke,
– trajanje finančnega zavarovanja: za čas
trajanja garancije.
Ponudnik mora pridobiti izjavo banke,
da bo ob sklenitvi pogodbe to garancijo
izdala.
10. Glavni pogoji financiranja: rok plačila je 60 dni od podpisa prevzemnega zapisnika za investicijsko izgradnjo ter izstavitve
fakture za dobavo goriva.
11. Zahtevana pravna oblika ob dodelitvi
javnega naročila: z izbranim ponudnikom bo
sklenjena kupoprodajna pogodba.
12. Zahteve do ponudnikov za priznanje
sposobnosti:
– za pravne osebe izpisek registra z opisom dejavnosti, ki ne sme biti starejši od
treh mesecev, za samostojne podjetnike pa
priglasitev pri davčnem uradu,
– bonitetne obrazce (BON1 in BON2),
ki niso starejši od 30 dni, za samostojne
podjetnike potrjena davčna napoved za zadnje davčno obdobje,
– dokaz, da ima ponudnik predpisana
dovoljenja za distribucijo in prodajo goriva,
– dokaz, da ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku,
– potrdilo ustreznega organa, da ima poravnane obveznosti iz naslova davkov, taks
in drugih dajatev (v skladu z drugo točko
tretjega odstavka 40. člena ZJN). Potrdilo
se vsako pogodbeno začeto leto obnovi,
– izjava ponudnika, da bo dobavljeno gorivo v skladu z normativi in zakonodajo, ki
velja v RS,
– izjava ponudnika, da bo za čas trajanja
pogodbe za dobavljeno gorivo odvajal vse
zakonsko določene dajatve,
– dobavitelj mora imeti na območju mesta Maribor javno črpalno postajo z uporabnim dovoljenjem. S tem dobavitelj garantira
možnost črpanja goriva za vozila naročnika
v primeru izpada naročnikove črpalne postaje,
– dobavitelj mora imeti na območju Slovenije lastne rezervoarske kapacitete.
13. Datum možnega odmika ponudbe:
ponudbo je možno umakniti 3 dni pred iztekom roka za oddajo ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila:
– izpolnjevanje tehničnih zahtev 30,
– cena
20,
– reference
15,
– plačilni pogoji
15,
– dobavni rok
5,
– druge ugodnosti (npr. višina
kompenzacij,...)
15.
Vsako merilo bo na podlagi ugodnosti za
naročnika in primerjavi med ponudbami ocenjeno z oceno od 0 do 10, pri čemer se
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predložiti na naslov, ki je naveden pod 6.a
točko.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 7. 12. 1998 ob
8. uri, na upravi Splošne bolnišnice Trbovlje, Rudarska c. 9, 1420 Trbovlje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za zavarovanje resnosti ponudbe
je potrebno predložiti bančno garancijo v
višini 10% ponudbene vrednosti z veljavnostjo do 31. 1. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoj plačila je
plačilni rok, ki je razviden iz razpisne dokumentacije.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot ponudnik lahko sodeluje vsaka pravna
ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja. Zahteve glede finančno-poslovne in tehnične sposobnosti so razvidne iz razpisne
dokumentacije.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 31. 1. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža
in način uporabe meril – 21. člen ZJN):
merilo za dodelitev naročila je najnižja
končna cena.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba naročnika je Senčar
Olga, tel. 0601/26-522.
16., 17.
Splošna bolnišnica Trbovlje

10. in 13. uro od ponedeljka do petka, tel.
0601/26-522, faks 0601/26-122 po
enodnevni predhodni najavi po faksu, predložitvi dokazila o plačilu razpisne dokumentacije in pooblastila za prevzem dokumentacije.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 20. 11. 1998 do
13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): za dvig
razpisne dokumentacije je potrebno nakazati 3.000 SIT (samo negotovinsko) na ŽR
52700-603-40248.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: do 4. 12. 1998 do
13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti na naslov, ki je naveden pod
6.a točko.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 8. 12. 1998 ob
8. uri, na upravi Splošne bolnišnice Trbovlje, Rudarska c. 9, 1420 Trbovlje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za zavarovanje resnosti ponudbe
je potrebno predložiti bančno garancijo v
višini 10% ponudbene vrednosti z veljavnostjo do 31. 1. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoj plačila je
plačilni rok, ki je razviden iz razpisne dokumentacije.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot ponudnik lahko sodeluje vsaka pravna
ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja. Zahteve glede finančno-poslovne in tehnične sposobnosti so razvidne iz razpisne
dokumentacije.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 31. 1. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): merilo
za dodelitev naročila je najnižja končna cena.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba naročnika je Senčar
Olga, tel. 0601/26-522.
16., 17.
Splošna bolnišnica Trbovlje
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lahko ocene tudi ponavljajo, v kolikor je ponujeni element med različnimi ponudniki
enakovreden. Kot končna ocena velja zmnožek uteži z oceno ter seštevek vseh zmnožkov posameznega ponudnika.
15. Druge informacije: lokacija točilne
postaje je na območju naročnika, kar natančneje opredeljuje razpisna dokumentacija.
16. Datum objave namere o naročilu: ni
bilo objave o nameru naročila.
Javno podjetje Snaga Maribor, d.o.o.
Ob-8080
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska c. 9, 1420 Trbovlje, tel. 0601/26-522,
faks 0601/26-122.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Trbovlje, Rudarska c. 9, 1420 Trbovlje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pralna in čistilna sredstva, material za osebno higieno, PVC
material in tekstilni izdelki.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za naročilo po
skupinah (A, B...) ali podskupinah (1, 2...).
A) pralna in čistilna sredstva:
1. pralna sredstva,
2. čistilna sredstva;
B) material za osebno higieno;
C) PVC material;
D) tekstilni izdelki:
1. delovna obleka,
2. bolniško perilo.
Dobavitelj mora ponuditi najmanj 50%
blaga po posamezni skupini ali podskupini.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
17,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: od
1. 2. 1999 do 31. 12. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se lahko dobi v tajništvu Splošne bolnišnice Trbovlje, Rudarska
c. 9, 1420 Trbovlje pri Mariji Lenart med
10. in 13. uro od ponedeljka do petka, tel.
0601/26-522, faks 0601/26-122 po
enodnevni predhodni najavi po faksu, predložitvi dokazila o plačilu razpisne dokumentacije in pooblastila za prevzem dokumentacije.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 20. 11. 1998 do
13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): za dvig
razpisne dokumentacije je potrebno nakazati 3.000 SIT (samo negotovinsko) na ŽR
52700-603-40248.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: do 4. 12. 1998
do 13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno

Ob-8081
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska c. 9, 1420 Trbovlje, tel. 0601/26-522,
faks 0601/26-122.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Trbovlje, Rudarska c. 9, 1420 Trbovlje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za naročilo po
skupinah.
A) pisarniški material,
B) obrazci.
Dobavitelj mora ponuditi najmanj 50%
blaga po posamezni skupini ali podskupini.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
7,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: od
1. 2. 1999 do 31. 12. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se lahko dobi v tajništvu Splošne bolnišnice Trbovlje, Rudarska
c. 9, 1420 Trbovlje pri Mariji Lenart med

Ob-8082
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska c. 9, 1420 Trbovlje, tel. 0601/26-522,
faks 0601/26-122.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Trbovlje, Rudarska c. 9, 1420 Trbovlje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila in material za prehrano.

Stran

7050 / Št. 77 / 13. 11. 1998

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za naročilo po
skupinah (A, B...) ali podskupinah (1, 2,
3...).
A) sveže meso, izdelki iz mesa:
1. sveže meso,
2. izdelki iz mesa;
B) mleko in mlečni izdelki;
C) zmrznjena živila;
1. zelenjava in sadje,
2. zmrznjene ribe,
3. zmrznjena jedila;
D) splošno prehrambeno blago:
1. žitarice in mlevski izdelki,
2. alkoholne in brezalkoholne pijače,
3. vloženo sadje in zelenjava,
4. priloge, omake, juhe,
5. sladkor, sladila, juhe,
6. začimbe,
7. čaji,
8. ostala živila,
9. jajca;
E) sadje in zelenjava:
1. sadje sveže in suho,
2. sveža zelenjava,
3. kmetijski pridelki;
F) kruh in pekovsko pecivo.
Dobavitelj mora ponuditi najmanj 50%
blaga po posamezni skupini ali podskupini.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
40,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: od
1. 2. 1999 do 31. 12. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se lahko dobi v tajništvu Splošne bolnišnice Trbovlje, Rudarska
c. 9, 1420 Trbovlje pri Mariji Lenart med
10. in 13. uro od ponedeljka do petka, tel.
0601/26-522, faks 0601/26-122 po
enodnevni predhodni najavi po faksu, predložitvi dokazila o plačilu razpisne dokumentacije in pooblastila za prevzem dokumentacije.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 25. 11. 1998 do
13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): za dvig
razpisne dokumentacije je potrebno nakazati 5.000 SIT (samo negotovinsko) na ŽR
52700-603-40248.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 14. 12. 1998 do
13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno predložiti na naslov, ki je naveden pod 6.a točko.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 15. 12. 1998
ob 8. uri, na upravi Splošne bolnišnice Trbovlje, Rudarska c. 9, 1420 Trbovlje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za zavarovanje resnosti ponudbe
je potrebno predložiti bančno garancijo v
višini 10% ponudbene vrednosti z veljavnostjo do 31. 1. 1999.
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10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoj plačila je
plačilni rok, ki je razviden iz razpisne dokumentacije.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot ponudnik lahko sodeluje vsaka pravna
ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja. Zahteve glede finančno-poslovne in tehnične sposobnosti so razvidne iz razpisne
dokumentacije.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 31. 1. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): merilo
za dodelitev naročila je najnižja končna cena.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba naročnika je Senčar
Olga, tel. 0601/26-522.
16., 17.
Splošna bolnišnica Trbovlje
Št. 0048-308/74-98
Ob-8083
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana,
tel.
061/132-5125,
faks
061/315-073.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za notranje zadeve in ostale organizacijske enote
Ministrstva za notranje zadeve na območju
celotne države.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
Elektromaterial:
1. baterije,
2. instalacijske cevi in kolena, doze in pokrovi, kanali,
3. sponke, instalacijski odklopniki,
varovalni elementi, stikala, čeveljčki in
el. vodniki, vtičnice,
4. kontaktorji,
5. el. omarice,
6. komplet za THORSMAN kanal,
7. komplet za ELBA kanal,
8. razna svetila,
9. strelovodni material,
10. objemke in vezice,
11. žarnice in
12. razno.
Orientacijska količina po posameznih artiklih je razvidna iz razpisne dokumentacije.
Naročnik si pridržuje pravico do spremembe količin za posamezen material.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko prijavi za dobavo vseh artiklov v celoti (točke od 1 do 12) ali pa po
posameznih točkah. Posameznih artiklov iz
posamezne točke ponudniki ne morejo ponuditi.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
21,500.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:

1. točka: 2,100.000 SIT,
2. točka: 800.000 SIT,
3. točka: 5,600.000 SIT,
4. točka: 600.000 SIT,
5. točka: 300.000 SIT,
6. točka: 2,600.000 SIT,
7. točka: 1,600.000 SIT,
8. točka: 4,200.000 SIT,
9. točka: 600.000 SIT,
10. točka: 300.000 SIT,
11. točka: 700.000 SIT,
12. točka: 2,100.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno za čas enega leta od podpisa pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
eno leto od podpisa pogodbe, predvideno
do 31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za notranje zadeve, Uprava skupnih služb, Sektor za upravljanje in vzdrževanje zgradb, Cankarjeva 4, 2. nadstropje,
1501 Ljubljana, kont. oseba Mateja Zoretič, tel. 061/172-4241.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od dneva objave do
3. 12. 1998, od 9. do 11. ure, razen dnevov, ko državni organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 4.000 SIT.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo (številka bančnega računa, kam
je potrebno znesek nakazati): 4.000 SIT, način plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve), sklicna številka: 308-74-98.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 4. 12. 1998 do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče, 1501
Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 12. 1998 ob 11. uri, Visoka policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo predložiti bančno garancijo za resnost dane ponudbe s
strani ponudnika za vrednost 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 izstavitve 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 dobavi elektromateriala, v skladu z razpisno
dokumentacijo.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
prijavijo se lahko gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in samostojni obrtniki.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od zadnjega roka za oddajo ponudb do 6. 4. 1999.

Št.

77 / 13. 11. 1998 / Stran 7051

(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 12. 1998 ob 11. uri, v sejni sobi Zavoda za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000
Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora kot garancijo za
resnost ponudbe v ponudbi predložiti bančno garancijo v znesku 8% ponudbene vrednosti, ki mora veljati najmanj 120 dni od
dneva odpiranja ponudb.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 30 dni od dneva izstavitve računa,
ki je izstavljen po dobavi.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe z naročnikom.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
prijavijo se lahko pravne osebe.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponudbe mora biti najmanj 110 dni od dneva odpiranja ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena,
– servisiranje in zagotavljanje rezervnih
delov,
– garancijski rok za motor in pogonske
dele,
– garancijski rok za prerjavenje pločevine,
– reference iz naslova javnih naročil,
– poraba goriva,
– prilagodljivost vozila potrebam gozdarske terenske službe.
Teža in način uporabe meril sta opredeljena z razpisno dokumentacijo.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: najmanj 7 dni pred rokom za oddajo
ponudb lahko ponudniki pisno zahtevajo pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo in
pripravo ponudbe.
Vprašanja se naslovijo na naslov: Zavod
za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana, s pripisom: “Dodatne informacije – javni
razpis za avtomobile”.
16., 17.
Zavod za gozdove Slovenije

4. Datum dobave, če je predvideno: začetek decembra 1998.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
konec decembra 1998.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Bolnišnica Golnik-KOPA, Roman Potočnik,
v.u.d. (javna naročila).
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo in pridobijo kakršnekoli informacije povezane s tem javnim razpisom do 27. 11. 1998.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo (številka bančnega računa, kam
je potrebno znesek nakazati): 10.000 SIT.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: najkasneje do 8. 12.
1998 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Bolnišnica Golnik-KOPA, tajništvo uprave, Ksenija Podržaj.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 12. 1998 ob 12. uri, v sejni sobi na
upravi Bolnišnice Golnik-KOPA.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: v vrednosti 5% ponudbe naročnika. Trajanje bančne garancije za resnost
ponudbe ne more biti krajše od trajanja veljavnosti ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: rok plačila je
60 dni po podpisu primopredajnega zapisnika.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba, sklenjena za čas od podpisa pogodbe do izteka
zadnjega garancijskega roka.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. Pravni status ponudnika, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti se bodo ocenjevale na podlagi predložitve dokumentov oziroma izjav, zahtevanih v razpisni
dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati vsaj 90 dni od predvidenega datuma
za odpiranje ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– ponudbena cena (20%),
– plačilni pogoji in način plačila (10%),
– raven vsebinske celovitosti ponudbe
(20%),
– tehnološka ustreznost (20%),
– servisiranje ponujene opreme; utež
(10%),
– reference in čas garancije (10%),
– druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji (10%).
15. Morebitne druge informacije o naročilu: vse informacije, povezane s tem javnim
razpisom, se sprejemajo do sedem delovnih dni pred odpiranjem ponudb, po telefaksu 064/461-578.
16., 17.
Bolnišnica Golnik
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14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
celovitost ponudbe, rok dobave, finančno
stanje ponudnika, zaloga ponujenih artiklov,
razširjenost prodajne mreže, garancijski rok
in reference.
Največje število točk, ki jih lahko ponudbe prejmejo za ceno je 30 točk, za celovitost ponudbe 12 točk, za rok dobave 10
točk, za finančno stanje ponudnika 8 točk,
za zalogo ponujenih artiklov 7 točk, za razširjenost prodajne mreže 6 točk, za garancijski rok 4 točke in za reference 4 točke.
15., 16., 17.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 721-8/1998
Ob-8084
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod za gozdove Slovenije, Večna
pot 2, 1000 Ljubljana, faks 1235-361.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Zavod za gozdove
Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana, centralna
enota.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
1. osebna vozila – predvidoma 20
kosov,
2. terenska vozila – predvidoma
25 kosov.
Naročnik si pridržuje pravico do spremembe količin po posameznih točkah, glede na prioriteto, ceno in razpoložljiva finančna sredstva.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko prijavi za dobavo vozil v
celoti ali po posamezni točki.
(č) Ocenjena vrednost naročila: 86 mio
SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. osebna vozila – skupaj predvidoma 28,5 mio SIT; kos največ 1,6 mio SIT,
2. terenska vozila – skupaj predvidoma 57,5 mio SIT; kos največ 2,6 mio SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: 45
dni po podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
90 dni po podpisu pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2,
1000 Ljubljana, tajništvo; vsak delovnik od
8. do 10. ure.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 11. 12. 1998.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti dokazilo o
plačilu 5.000 SIT in pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): nakazilo
5.000
SIT
na
ŽR
ZGS,
št.
50106-603-54908, z označbo 01-999.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 15. 12. 1998 do 10.
ure.
Na ovitku mora biti nalepljen izpolnjen
obrazec prijave, ki je priloga razpisne dokumentacije!

Ob-8085
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Bolnišnica Golnik-KOPA, Golnik 36,
4204 Golnik, telefaks 064/461-578.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: lokacija naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: razširitev oziroma posodobitev lokalne računalniške mreže za
potrebe Bolnišnice Golnik.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
7,500.000 SIT.
(d)
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Ob-8086
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:
skladišče kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: kemična sredstva za čistilno napravo, izbira dobavitelja za dobo 5 let, za obdobje 1999 - 2003.
Zaradi obsežnosti specifikacije blaga se
ta nahaja v razpisni dokumentaciji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za celotno naročilo.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
54,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: obdobje 1. 1. 1999 – 31. 12. 2003.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2003.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: tajništvo gospodarsko finančnega sektoja –
Majda Turnšek (ob dvigu predložiti kopijo
nakazila na žiro račun).
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 15. 12. 1998.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo (številka bančnega računa, kam je potrebno znesek nakazati):
15.000 SIT.
Način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH, d.o.o. številka 52700-601-18647 pri
APP Trbovlje.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe 16. 12. 1998 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Rudnik Trbovlje – Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje,
tajništvo gospodarsko finančnega sektoja –
Majda Turnšek (zapečatene kuverte morajo
biti jasno označene kot to predvideva zakon
o javnih naročilih).
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 12. 1998 ob 9.30.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5%, 1/5 vrednosti blaga, veljavnost: kot predvideva navodilo o vrstah
finančnih zavarovanj (Ur. l. RS, št. 73/97).
10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: javno naročilo
se oddaja v celoti posamezni pravni osebi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom zakona o javnih naročilih.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN)
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Merila:
– ponudbena cena do 40 točk,
– rok plačila do 15 točk,
– rok dobave do 20 točk,
– fiksnost cen do 20 točk,
– pariteta (Incoterms 1990) do 5 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje posameznega merila je opisano v razpisni dokumentaciji.
15., 16., 17.
Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o.
Ob-8087
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:
skladišče kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: kemični izdelki in čistila:
zaradi obsežnosti specifikacije blaga se ta
nahaja v razpisni dokumentaciji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za celotno naročilo ali
za posamezen sklop. Sklopi so:
– sklop 1: čistila in pribor za čiščenje,
– sklop 2: barve, laki, lepila, razredčila
in drugo.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
8,900.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: ocenjeni vrednosti sklopov so:
– sklop 1: čistila in pribor za čiščenje:
4,300.000 SIT,
– sklop 2: barve, laki, lepila, razredčila
in drugo: 4,600.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: obdobje 1. 1. 1999 – 31. 12. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: tajništvo gospodarsko finančnega sektoja –
Majda Turnšek (ob dvigu predložiti kopijo
nakazila na žiro račun).
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 25. 11. 1998.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo (številka bančnega računa, kam
je potrebno znesek nakazati): 15.000 SIT.
Način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH, d.o.o. številka 52700-601-18647 pri
APP Trbovlje.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe 26. 11. 1998 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Rudnik Trbovlje – Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje,
tajništvo gospodarsko finančnega sektoja –
Majda Turnšek (zapečatene kuverte morajo
biti jasno označene kot to predvideva zakon
o javnih naročilih).
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 11. 1998 ob 10.30.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-

nudbe v višini 10% vrednosti blaga, veljavnost: kot predvideva navodilo o vrstah finančnih zavarovanj (Ur. l. RS, št. 73/97).
10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: javno naročilo
se oddaja v celoti ali po sklopih posamezni
pravni osebi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom zakona o javnih naročilih.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN)
Merila:
– ponudbena cena do 40 točk,
– rok plačila do 15 točk,
– rok dobave do 20 točk,
– možnost kompenzacije do 7 točk,
– fiksnost cen do 18 točk.
Podrobna razdelitev - ovrednotenje posameznega merila je opisano v razpisni dokumentaciji.
15., 16., 17.
Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o.
Ob-8088
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:
skladišče kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: izdelki iz gume in plastike: zaradi obsežnosti specifikacije blaga se
ta nahaja v razpisni dokumentaciji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za celotno naročilo ali
za posamezen sklop. Sklopi so:
– sklop 1: alkaten, avtoplašči in ostali
izdelki iz gume in plastike,
– sklop 2: material za popravilo transportnih trakov,
– sklop 3: klinasti jermeni.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila
14,570.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično
Ocenjeni vrednosti sklopov so :
– sklop 1: alkaten, avtoplašči in ostali
izdelki iz gume in plastike: 13,900.000 SIT,
– sklop 2: material za popravilo transportnih trakov: 4,500.000 SIT,
– sklop 3: klinasti jermeni: 220.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: obdobje 1. 1. 1999 – 31. 12. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: tajništvo gospodarsko finančnega sektoja –
Majda Turnšek (ob dvigu predložiti kopijo
nakazila na žiro račun).
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– sklop 1: goriva,
– sklop 2: maziva,
– sklop 3: filtri.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
19,130.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: ocenjeni vrednosti sklopov so:
– sklop 1: goriva: 5,000.000 SIT,
– sklop 2: maziva: 14,000.000 SIT.
– sklop 3: filtri: 130.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: obdobje 1. 1. 1999 – 31. 12. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: tajništvo gospodarsko finančnega sektoja –
Majda Turnšek (ob dvigu predložiti kopijo
nakazila na žiro račun).
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 4. 12. 1998.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo (številka bančnega računa, kam
je potrebno znesek nakazati): 15.000 SIT.
Način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH, d.o.o. številka 52700-601-18647 pri
APP Trbovlje.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 7. 12. 1998 do 8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Rudnik Trbovlje – Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje,
tajništvo gospodarsko finančnega sektoja –
Majda Turnšek (zapečatene kuverte morajo
biti jasno označene kot to predvideva zakon
o javnih naročilih).
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 12. 1998 ob 8.30.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% vrednosti blaga, veljavnost: kot predvideva navodilo o vrstah finančnih zavarovanj (Ur. l. RS, št. 73/97).
10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: javno naročilo
se oddaja v celoti ali po sklopih posamezni
pravni osebi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom zakona o javnih naročilih.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN)
Merila:
– ponudbena cena do 40 točk,
– rok plačila do 15 točk,
– rok dobave do 20 točk,
– možnost kompenzacije do 7 točk,
– fiksnost cen do 13 točk,
– brezplačen odvoz rabljenega olja do 5
točk.
Podrobna razdelitev - ovrednotenje posameznega merila je opisano v razpisni dokumentaciji.
15., 16., 17.
Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o.

Ob-8090
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:
skladišče kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: izdelki zaščite: zaradi obsežnosti specifikacije blaga se ta nahaja v
razpisni dokumentaciji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko
poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za celotno naročilo ali za posamezen sklop.
Sklopa sta:
– sklop 1: rokavice in ostala zaščitna
sredstva,
– sklop 2: delovna obleka,
– sklop 3: delovna obutev, čelade in brisače.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
22,900.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično.
Ocenjeni vrednosti sklopov sta :
– sklop 1: rokavice in ostala zaščitna
sredstva: 8,100.000 SIT,
– sklop 2: delovna obleka: 6,800.000 SIT,
– sklop 3: delovna obutev, čelade in brisače: 8,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: obdobje 1. 1. 1999 – 31. 12. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: tajništvo gospodarsko finančnega sektoja –
Majda Turnšek (ob dvigu predložiti kopijo
nakazila na žiro račun).
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 4. 12. 1998.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa, kam je potrebno znesek nakazati):
15.000 SIT.
Način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH, d.o.o. številka 52700-601-18647 pri
APP Trbovlje.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 7. 12. 1998 do 10.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Rudnik Trbovlje – Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje,
tajništvo gospodarsko finančnega sektoja –
Majda Turnšek (zapečatene kuverte morajo
biti jasno označene kot to predvideva zakon
o javnih naročilih).
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 12. 1998 ob 11. uri.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% vrednosti blaga, veljavnost: kot predvideva navodilo o vrstah finančnih zavarovanj (Ur. l. RS, št. 73/97).
10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: javno naročilo
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(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo 10. 12. 1998.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo (številka bančnega računa, kam je potrebno znesek nakazati):
15.000 SIT.
Način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH, d.o.o. številka 52700-601-18647 pri
APP Trbovlje.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 11. 12. 1998 do 8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Rudnik Trbovlje – Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje,
tajništvo gospodarsko finančnega sektoja –
Majda Turnšek (zapečatene kuverte morajo
biti jasno označene kot to predvideva zakon
o javnih naročilih).
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 12. 1998 ob 8.30.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% vrednosti blaga, veljavnost: kot predvideva navodilo o vrstah finančnih zavarovanj (Uradni list RS, št.
73/97).
10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: javno naročilo
se oddaja v celoti ali po sklopih posamezni
pravni osebi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom zakona o javnih naročilih.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN)
Merila:
– ponudbena cena do 40 točk,
– rok plačila do 15 točk,
– rok dobave do 20 točk,
– možnost kompenzacije do 7 točk,
– fiksnost cen do 18 točk.
Podrobna razdelitev - ovrednotenje posameznega merila je opisano v razpisni dokumentaciji.
15., 16., 17.
Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o.
Ob-8089
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:
skladišče kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: goriva, maziva in filtri: zaradi obsežnosti specifikacije blaga se ta nahaja v razpisni dokumentaciji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za celotno naročilo ali
za posamezen sklop. Sklopi so:
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se oddaja v celoti ali po sklopih posamezni
pravni osebi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom zakona o javnih naročilih.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN)
Merila:
– ponudbena cena do 40 točk,
– rok plačila do 15 točk,
– rok dobave do 20 točk,
– možnost kompenzacije do 7 točk,
– fiksnost cen do 18 točk.
Podrobna razdelitev - ovrednotenje posameznega merila je opisano v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: sestanek s ponudniki je predviden
19. novembra 1998 ob 10. uri v pisarni
vodje raziskave trga (Trg revolucije 12, Trbovlje, 2. nadstropje). Na sestanku bodo
prezentirani vzorci blaga iz specifikacije točke 7. razpisne dokumentacije.
16., 17.
Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o.
Ob-8091
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:
skladišče kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti žično pletivo in spojna
vrvica: zaradi obsežnosti specifikacije blaga se ta nahaja v razpisni dokumentaciji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko
poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma
skupine: dobavitelj se lahko poteguje za
celotno naročilo ali za posamezen sklop.
Sklopi so:
– sklop 1: žično pletivo,
– sklop 2: spojna vrvica.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
23,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
– sklop 1: žično pletivo: 17,000.000
SIT,
– sklop 2: spojna vrvica: 6,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: obdobje 1. 1. 1999 – 31. 12. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: tajništvo gospodarsko finančnega sektoja –
Majda Turnšek (ob dvigu predložiti kopijo
nakazila na žiro račun).
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 4. 12. 1998.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo (številka bančnega računa, kam
je potrebno znesek nakazati): 15.000 SIT.
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Način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH, d.o.o. številka 52700-601-18647 pri
APP Trbovlje.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 7. 12. 1998 do 13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Rudnik Trbovlje – Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje,
tajništvo gospodarsko finančnega sektoja –
Majda Turnšek (zapečatene kuverte morajo
biti jasno označene kot to predvideva zakon
o javnih naročilih).
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 12. 1998 ob 7. uri.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% vrednosti blaga, veljavnost: kot predvideva navodilo o vrstah finančnih zavarovanj (Ur. l. RS, št. 73/97).
10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: javno naročilo
se oddaja v celoti ali po sklopih posamezni
pravni osebi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom zakona o javnih naročilih.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN).
Merila:
– ponudbena cena do 40 točk,
– rok plačila do 15 točk,
– rok dobave do 20 točk,
– možnost kompenzacije do 7 točk,
– fiksnost cen do 18 točk.
Podrobna razdelitev - ovrednotenje posameznega merila je opisano v razpisni dokumentaciji.
15., 16., 17.
Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o.
Ob-8092
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:
skladišče kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: polnilni material za zapolnitev na odkopih, izbira dobavitelja
za dobo 5 let, za obdobje 1999 - 2003.
Zaradi obsežnosti specifikacije blaga se
ta nahaja v razpisni dokumentaciji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za celotno naročilo.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
10,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: obdobje 1. 1. 1999 – 31. 12. 2003.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2003.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: tajništvo gospodarsko finančnega sektoja –
Majda Turnšek (ob dvigu predložiti kopijo
nakazila na žiro račun).
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7. 12. 1998.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa, kam je potrebno znesek nakazati):
15.000 SIT.
Način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH, d.o.o. številka 52700-601-18647 pri
APP Trbovlje.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe 8. 12. 1998 do 13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Rudnik Trbovlje – Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje,
tajništvo gospodarsko finančnega sektoja –
Majda Turnšek (zapečatene kuverte morajo
biti jasno označene kot to predvideva zakon
o javnih naročilih).
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 12. 1998 ob 7. uri.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5%, 1/5 vrednosti blaga, veljavnost: kot predvideva navodilo o vrstah
finančnih zavarovanj (Uradni list RS, št.
73/97).
10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: javno naročilo
se oddaja v celoti posamezni pravni osebi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom zakona o javnih naročilih.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN)
Merila:
– ponudbena cena do 40 točk,
– rok plačila do 15 točk,
– rok dobave do 13 točk,
– fiksnost cen do 20 točk,
– pariteta (Incoterms 1990) do 5 točk,
– možnost kompenzacije do 7 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje posameznega merila je opisano v razpisni dokumentaciji.
15., 16., 17.
Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o.
Ob-8093
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:
skladišče kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: vodovodni in instalacij-
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Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:
skladišče kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material: zaradi
obsežnosti specifikacije blaga se ta nahaja
v razpisni dokumentaciji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za celotno naročilo ali
za posamezen sklop. Sklopi so:
– sklop 1: potrošni pisarniški material,
– sklop 2: potrošni računalniški material,
– sklop 3: pisarniški material z oznako
podjetja.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
10,600.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: ocenjeni vrednosti sklopov so:
– sklop 1: potrošni pisarniški material:
7,300.000 SIT,
– sklop 2: potrošni računalniški material: 1,200.000 SIT,
– sklop 3: pisarniški material z oznako
podjetja: 2,100.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: obdobje 1. 1. 1999 – 31. 12. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: tajništvo gospodarsko finančnega sektoja –
Majda Turnšek (ob dvigu predložiti kopijo
nakazila na žiro račun).
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 9. 12. 1998.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa, kam je potrebno znesek nakazati):
15.000 SIT.
Način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH, d.o.o. številka 52700-601-18647 pri
APP Trbovlje.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 10. 12. 1998 do 10.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Rudnik Trbovlje – Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje,
tajništvo gospodarsko finančnega sektoja –
Majda Turnšek (zapečatene kuverte morajo
biti jasno označene kot to predvideva zakon
o javnih naročilih).
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 12. 1998 ob 11. uri.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% vrednosti blaga, veljavnost: kot predvideva navodilo o vrstah finančnih zavarovanj (Ur. l. RS, št. 73/97).
10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: javno naročilo
se oddaja v celoti ali po sklopih posamezni
pravni osebi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in teh-

nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom zakona o javnih naročilih.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN)
Merila:
– ponudbena cena do 40 točk,
– rok plačila do 15 točk,
– rok dobave do 20 točk,
– možnost kompenzacije do 7 točk,
– fiksnost cen do 18 točk.
Podrobna razdelitev - ovrednotenje posameznega merila je opisano v razpisni dokumentaciji.
15., 16., 17.
Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o.
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ski material. Zaradi obsežnosti specifikacije blaga se ta nahaja v razpisni dokumentaciji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za celotno naročilo.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
3,200.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: obdobje 1. 1. 1999 – 31. 12. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: tajništvo gospodarsko finančnega sektoja –
Majda Turnšek (ob dvigu predložiti kopijo
nakazila na žiro račun).
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 26. 11. 1998.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo (številka bančnega računa, kam
je potrebno znesek nakazati): 15.000 SIT.
Način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH, d.o.o. številka 52700-601-18647 pri
APP Trbovlje.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 27. 11. 1998 do 8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Rudnik Trbovlje – Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje,
tajništvo gospodarsko finančnega sektoja –
Majda Turnšek (zapečatene kuverte morajo
biti jasno označene kot to predvideva zakon
o javnih naročilih).
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 11. 1998 ob 8.30.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% vrednosti blaga, veljavnost: kot predvideva navodilo o vrstah finančnih zavarovanj (Ur. l. RS, št. 73/97).
10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: javno naročilo
se oddaja v celoti posamezni pravni osebi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom zakona o javnih naročilih.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN)
Merila:
– ponudbena cena do 40 točk,
– rok plačila do 15 točk,
– rok dobave do 20 točk,
– fiksnost cen do 18 točk,
– možnost kompenzacije do 7 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje posameznega merila je opisano v razpisni dokumentaciji.
15., 16., 17.
Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.
Ob-8094
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,

Ob-8095
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-144, fax. 0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:
skladišče kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: vezni in spojni material: zaradi obsežnosti specifikacije
blaga se ta nahaja v razpisni dokumentaciji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine. Dobavitelj se lahko poteguje za celotno naročilo ali
za posamezen sklop. Sklopi so:
– sklop 1: vijačni material,
– sklop 2: elektrode,
– sklop 3: drobno - kovinski material,
– sklop 4: žičniki.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
18,480.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično
Ocenjeni vrednosti sklopov so :
– sklop 1: vijačni material: 9,100.000 SIT,
– sklop 2: elektrode: 740.000 SIT,
– sklop 3: drobno – kovinski material:
6,650.000 SIT,
– sklop 4: žičniki: 1,990.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: obdobje 1. 1. 1999 – 31. 12. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: tajništvo gospodarsko finančnega sektoja –
Majda Turnšek (ob dvigu predložiti kopijo
nakazila na žiro račun).
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 9. 12. 1998.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo (številka bančnega računa, kam je potrebno znesek nakazati)
15.000 SIT.
Način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH, d.o.o. številka 52700-601-18647 pri
APP Trbovlje.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 10. 12. 1998 do 8. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Rudnik Trbovlje – Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje,
tajništvo gospodarsko finančnega sektorja
–Majda Turnšek, (zapečatene kuverte morajo biti jasno označene kot to predvideva
zakon o javnih naročilih).
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
10. 12. 1998 ob 8.30.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% vrednosti blaga, veljavnost: kot predvideva navodilo o vrstah finančnih zavarovanj (Uradni list RS, št. 73/97).
10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: javno naročilo
se oddaja v celoti ali po sklopih posamezni
pravni osebi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe v skladu z 28. členom zakona o javnih naročilih.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN)
Merila:
– ponudbena cena do 40 točk,
– rok plačila do 15 točk,
– rok dobave do 20 točk,
– kreditiranje do 5 točk
– možnost kompenzacije do 7 točk,
– fiksnost cen do 13 točk.
Podrobna razdelitev - ovrednotenje posameznega merila je opisano v razpisni dokumentaciji.
15., 16., 17.
Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o.
Ob-8096
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-144, fax. 0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:
skladišče kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: tehnični plini: zaradi obsežnosti specifikacije blaga se ta nahaja v
razpisni dokumentaciji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za celotno naročilo.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
3,650.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: obdobje 1. 1. 1999 – 31. 12. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: tajništvo gospodarsko finančnega sektoja –
Majda Turnšek (ob dvigu predložiti kopijo
nakazila na žiro račun).
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(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 25. 11. 1998.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo (številka bančnega računa, kam
je potrebno znesek nakazati): 15.000 SIT.
Način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH, d.o.o. številka 52700-601-18647 pri
APP Trbovlje.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe 26. 11. 1998 do 8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Rudnik Trbovlje – Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje,
tajništvo gospodarsko finančnega sektoja –
Majda Turnšek (zapečatene kuverte morajo
biti jasno označene kot to predvideva zakon
o javnih naročilih).
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 11. 1998 ob 8.30.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% vrednosti blaga, veljavnost: kot predvideva navodilo o vrstah finančnih zavarovanj (Ur. l. RS, št. 73/97).
10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: javno naročilo
se oddaja v celoti posamezni pravni osebi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom zakona o javnih naročilih.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN)
Merila:
– ponudbena cena do 40 točk,
– rok plačila do 15 točk,
– rok dobave do 20 točk,
– možnost kompenzacije do 7 točk,
– fiksnost cen do 18 točk.
Podrobna razdelitev - ovrednotenje posameznega merila je opisano v razpisni dokumentaciji.
15., 16., 17.
Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o.
Št. 1917/98
Ob-8160
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Cerklje, Ulica Franca Barleta
23, Cerklje na Gorenjskem, tel:
064/422-518, faks: 064/421-027.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Kraj dobave:
a) napravo se postavi na komunalno urejeni parceli 974/3 k.o. Češnjevek. Kot komunalno ureditev se smatra urejen dovoz za
težka vozila, utrjena platforma za postavitev
naprave, urejen dotok odpadne vode, elektrika in voda na oddaljenosti do 20 m, urejena lokacijska in gradbena dokumentacija,
b) izbrani ponudnik mora še pred izvedbo predložiti vso potrebno strojnotehnološko in elektro dokumentacijo,
c) izbrani ponudnik poskrbi za transport,
namestitev in priključitev naprave ter izpust
prečiščene odpadne vode v potok Ušca,

d) izbrani ponudnik poskrbi za poizkusno obratovanje naprave in priučitev naročnika za upravljanje naprave.
c) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava in montaža biološke
čistilne naprave za čiščenje odpadne vode iz naselij Adergas, Češnjevek in Trata, s predvideno kapaciteto čiščenja 600
PE. Naprava mora biti montažne izvedbe,
preizkušene tehnologije tipa precejalnik.
Predvidena
vrednost
naprave:
25,000.000 SIT.
4. Predvideni datum zaključka dobave:
december 1998.
5.
6. Dodatne informacije: ponudniki lahko dodatne informacije o razpisu dobijo na
Občini Cerklje pri Zdravku Kastelicu na naslednji način: po tel. 064/422-518; pisno
po faksu 064/421-027; pisno na Občini
Cerklje, Ulica Franca Barleta 23, 4207
Cerklje na Gorenjskem; osebno po predhodni najavi.
7. 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
Gorenjskem, Ulica Franca Barleta 23, 4207
Cerklje na Gorenjskem.
V levem spodnjem kotu mora biti napisano: Ne odpiraj! Javni razpis ČN Lipice, na
hrbtni strani pa mora biti napisano ime, oziroma firma in naslov pošiljatelja.
Pri odpiranju bomo upoštevali vse ponudbe, ki bodo prispele na gornji naslov
priporočeno po pošti, oziroma bodo vročene osebno v tajništvu občine Cerklje na Gorenjskem do 21. 11. 1998 do 10. ure.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 22. 12. 1998
ob 13. uri na naslovu Občina Cerklje, Ul.
Franca Barleta 23, Cerklje na Gorenjskem.
9. Garancija za resnost ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno garancijo ali menico za resnost ponudbe v višini 5% od vrednosti naročila.
10. Plačilni pogoji: poleg osnovnih plačilnih pogojev navedite tudi morebitne ostale ugodnosti, ki jih nudite naročniku (kreditiranje, zamik plačila, ...).
Ostali pogoji (pogodbene določbe)
a) ponudnik je ob podpisu pogodbe, oziroma najkasneje v desetih dneh od sklenitve pogodbe, dolžan predložiti bančno garancijo 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, naročnik dobavitelju zaračuna dnevno kazen v
višini 2% v ponudbi dane vrednosti, oziroma
največ do 5% pogodbene vrednosti.
c) V primeru neizpolnjevanja pogodbenih
obveznosti, (neizpolnjevanje tehničnih zahtev, časovni roki, cena in plačilni pogoji) ima
naročnik pravico do preklica pogodbe brez
odpovednega roka in ponoviti javni razpis.
d) Naročnik si v primeru dobave, ki ne
bo ustrezala zahtevam tega razpisa, pridržuje pravico zadržanja plačila, razen nespornega zneska.
e) Morebitne spore naročnik in izvajalec
rešujeta sporazumno, če to ni mogoče je za
reševanje pristojno sodišče v Kranju.
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13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 3 dni pred iztekom roka za oddajo ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila: kot merila za izbiro se upoštevajo: cena, plačilni
pogoji, življenjska doba, stroški vzdrževanja, reference, garancijska doba.
15. Druge informacije: Obvestilo o izidu
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje do 29. 12. 1998. Sklep o izbiri bo
predvidoma objavljen v Uradnem listu RS
dne 31. 12. 1998.
Prepovedana dejanja
Naročnik in ponudniki v času razpisa ne
smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi kakorkoli vplivali na izbiro usposobljenega ponudnika (medsebojno dogovarjanje, dajanje
ali sprejemanje podkupnin ipd.), s čimer bi
povzročili, da pogodba ne bi pričela veljati
ali ne bi bila izpolnjena.
Revizija
Ponudnik, ki sodeluje v postopku oddaje naročila, in meni, da ta ni bil izveden v
skladu z določili zakona o javnih naročilih,
lahko zahteva njegovo revizijo. Rok za vložitev pritožbe je 8 dni od prejema sklepa o
izbiri. Zahteva za revizijo se vloži pri naročniku v dveh izvodih osebno ali priporočeno
po pošti.
Ostale določbe
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 odgovarja za škodo, ki bi jo ponudnik utrpel, ker njegova ponudba ni bila sprejeta, razen v primerih določenih z zakonom.
16., 17.
Občina Cerklje na Gorenjskem

datum odpiranja ponudb v 9. točki pravilno
glasi: 9. 12. 1998.
Uredništvo
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11. Izjava: ponudnik mora podati izjavo,
da se strinja z vsemi pogoji s strani naročnika navedenimi v razpisni dokumentaciji.
12. Podatki o obvezni vsebini ponudbene dokumentacije
V razpisu bodo upoštevane samo ponudbe, ki bodo vsebovale naslednje podatke in dokazila:
12.1. Potrdila o poslovno organizacijski
in finančni usposobljenosti:
a) dokazila o registraciji (za pravne osebe izpisek iz sodnega registra z opisom dejavnosti, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, za samostojne podjetnike pa priglasitev pri davčnem organu),
b) potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
c) potrdilo APP oziroma davčnega organa, da ima ponudnik poravnane vse obveznosti iz naslova davkov, taks in drugih dajatev, določenih z zakonom,
d) potrjena obrazca BON 1 in BON 2 ali
potrjen obrazec BON 3, za samostojne podjetnike pa potrjeno davčno napoved za leto
1997.
12.2.Tehnične zahteve:
a) čistilna naprava (precejalnik) preizkušene tehnologije za čiščenje komunalne odpadne vode,
b) kapaciteta naprave 600 PE, oziroma
s pretokom odpadne vode do100 m3/dan,
c) naprava mora imeti urejeno: grobo
mehansko predčiščenje, primarni usedalnik, biološko stopnjo in sekundarni usedalnik (klarifikator),
d) posoda za začasno shranjevanje odpadnega blata, ki se bo nekajkrat letno odvažalo na CČN Kranj,
e) možnost dograditve in povečanja do
1600 PE, oziroma do 270 m3 vode/dan,
f) možnost dograditve s postopki nitrifikacije, denitrifikacije in defosforizacije,
g) učinek čiščenja mora ustrezati normativom uredbe o emisiji snovi pri odvajanju
odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav
(Ur. l. RS, št. 35/96).
12.3. Podatki o tehničnih karakteristikah
Ponudnik mora predložiti naslednje podatke o tehničnih karakteristikah:
a) podatki o življenjski dobi naprave kot
celote, oziroma njenih posameznih komponent,
b) podatki o starosti, stanju in učinku
čiščenja referenčnih objektov,
c) podatki o porabi električne energije
izraženo kot kWh/m3 odpadne vode,
d) podatki o pogojih in načinu vzdrževanja naprave (kvalifikacija vzdrževalca in potreben čas vzdrževanja, izraženo kot število
ur/teden).
12.4. Podatki o roku dobave
Navedite rok za dobavo naprave. (Naprava mora biti dobavljiva v roku 60 dni ali
manj od podpisa pogodbe o nakupu).
12.5. Cena naprave:
Cena mora biti navedena v SIT, vsebovati mora vse stroške in dajatve, fco. Naročnik
vključno z montažo.
12.6. Opcija ponudbe (vsaj do 31. 12.
1998)
Navedite datum, do kdaj je ponudba veljavna in v kakšnem primeru pride do povečanja cene. Pri tem obvezno navedite tudi
postavke, ki vplivajo na povečanje cene.

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

Popravek
Ob-8152
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za rekonstrukcijo vodovoda Zvezna ulica – Aljažev hrib/Celje, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 76 z dne 6. 11. 1998,
Ob-7869, se 4.(a) točki doda besedilo:
Ocenjena
vrednost
celote
je
24,000.000 SIT.
Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.,
Celje
Popravek
V javnem razpisu za gradbena dela “postavitev opornega zidu” – pripravljalna dela pri
postavitvi novih plinskih turbin 2 × 114 MW v
TE Brestanica, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 76 z dne 6. 11. 1998, Ob-7888, se

Popravek
V javnem razpisu za adaptacijo zobotehniškega laboratorija Zdravstvenega doma dr.
Adolfa Drolca Maribor, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 76 z dne 6. 11. 1998,
Ob-7874, se:
– datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo v 7.(b) točki pravilno
glasi: 20. 11. 1998 do 12. ure.
– prva alinea v 11. točki pravilno glasi:
– 40% plačila: na dan prevzema.
Uredništvo
Popravek
V javnem razpisu gradbenih del Javnega
zdravstvenega zavoda Ptuj, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 76 z dne 6. 11. 1998,
Ob-7875, se 4.(a) in 8.(b) točki dopolnita in
se pravilno glasita:
4.(a) Gradbena, obrtniška in instalacijska
dela za preureditev zdravstvenih prostorov v izmeri 500 m2.
8.(b) ..., s pripisom: “Ne odpiraj – ponudba” z navedbo številke objave javnega razpisa ali Uradnega lista RS in predmeta javnega naročila.
Uredništvo
Ob-8007
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor,
Titova 38, Maribor, faks 062/104-444.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Slovenska Bistrica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izgradnja KKO Slovenska Bistrica, TK omrežje
K10; ocenjena vrednost del je 35,000.000
SIT.
(b), (c).
5. (a), (b).
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 5 mesecev od
sklenitve pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor, Titova
38, Maribor, vložišče soba B 006.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 4. 12. 1998.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT – gotovinsko plačilo na blagajni
Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor ali na
ŽR 51800-849-28010 (plačilo z virmanom).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 12. 1998 do 8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Telekom Slovenije, d.d., PE
Maribor, Titova 38, Maribor, vložišče soba
B 006.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 12. 1998 ob 9. uri na naslovu: Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor, Titova 38,
Maribor – sejna soba.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
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ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti, garancija za odpravo
napak v garancijskem roku v višini 5% pogodbene vrednosti.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilni rok je 90 dni od izstavitve računa,
zadnjih 10% pogodbene vrednosti se plača
v 90 dneh po uspešno opravljenem kvalitativnem pregledu.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: kot v razpisni dokumentaciji.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do izteka roka za predložitev ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.
16., 17., 18.
Telekom Slovenije, d.d.,
PE Maribor

ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti, garancija za odpravo
napak v garancijskem roku v višini 5% pogodbene vrednosti.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilni rok je 90 dni od izstavitve računa,
zadnjih 10% pogodbene vrednosti se plača
v 90 dneh po uspešno opravljenem kvalitativnem pregledu.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: kot v razpisni dokumentaciji.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do izteka roka za predložitev ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.
16., 17., 18.
Telekom Slovenije, d.d.,
PE Maribor

ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti, garancija za odpravo
napak v garancijskem roku v višini 5% pogodbene vrednosti.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilni rok je 90 dni od izstavitve računa,
zadnjih 10% pogodbene vrednosti se plača
v 90 dneh po uspešno opravljenem kvalitativnem pregledu.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: kot v razpisni dokumentaciji.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do izteka roka za predložitev ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.
16., 17., 18.
Telekom Slovenije, d.d.,
PE Maribor

Ob-8008
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor,
Titova 38, Maribor, faks 062/104-444.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Gorišnica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izgradnja KKO Gorišnica smer Osluševci; ocenjena vrednost del je 20,000.000 SIT.
(b), (c).
5. (a), (b).
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 3 mesece od
sklenitve pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor, Titova
38, Maribor, vložišče soba B 006.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 30. 11. 1998.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT – gotovinsko plačilo na blagajni
Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor ali na
ŽR 51800-849-28010 (plačilo z virmanom).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 12. 1998 do 8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Telekom Slovenije, d.d., PE
Maribor, Titova 38, Maribor, vložišče soba
B 006.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 12. 1998 ob 12. uri na naslovu: Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor, Titova 38,
Maribor – sejna soba.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti

Ob-8009
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor,
Titova 38, Maribor, faks 062/104-444.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Markovci.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izgradnja KKO Markovci smer Spuhlja; ocenjena vrednost del je 20,000.000 SIT.
(b), (c).
5. (a), (b).
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 3 mesece od
sklenitve pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor, Titova
38, Maribor, vložišče soba B 006.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 30. 11. 1998.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT – gotovinsko plačilo na blagajni
Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor ali na
ŽR 51800-849-28010 (plačilo z virmanom).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 12. 1998 do 8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Telekom Slovenije, d.d., PE
Maribor, Titova 38, Maribor, vložišče soba
B 006.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 12. 1998 ob 11.30 na naslovu: Telekom
Slovenije, d.d., PE Maribor, Titova 38, Maribor – sejna soba.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti

Ob-8010
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor,
Titova 38, Maribor, faks 062/104-444.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Maribor.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: rekonstrukcija KKO na območju RATC Maribor – Pobrežje K4; ocenjena vrednost del
je 14,000.000 SIT.
(b), (c).
5. (a), (b).
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 4 mesece od
sklenitve pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor, Titova
38, Maribor, vložišče soba B 006.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 30. 11. 1998.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT – gotovinsko plačilo na blagajni Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor ali
na ŽR 51800-849-28010 (plačilo z virmanom).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 12. 1998 do 8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Telekom Slovenije, d.d., PE
Maribor, Titova 38, Maribor, vložišče soba
B 006.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 12. 1998 ob 10.30 na naslovu: Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor, Titova 38,
Maribor – sejna soba.
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kom Slovenije, d.d., PE Maribor, Titova 38,
Maribor – sejna soba.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti, garancija za odpravo
napak v garancijskem roku v višini 5% pogodbene vrednosti.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilni rok je 90 dni od izstavitve računa,
zadnjih 10% pogodbene vrednosti se plača
v 90 dneh po uspešno opravljenem kvalitativnem pregledu.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: kot v razpisni dokumentaciji.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do izteka roka za predložitev ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.
16., 17., 18.
Telekom Slovenije, d.d.,
PE Maribor

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 12. 1998 ob 9.30 na naslovu: Telekom
Slovenije, d.d., PE Maribor, Titova 38, Maribor – sejna soba.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti, garancija za odpravo
napak v garancijskem roku v višini 5% pogodbene vrednosti.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilni rok je 90 dni od izstavitve računa,
zadnjih 10% pogodbene vrednosti se plača
v 90 dneh po uspešno opravljenem kvalitativnem pregledu.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: kot v razpisni dokumentaciji.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do izteka roka za predložitev ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.
16., 17., 18.
Telekom Slovenije, d.d.,
PE Maribor
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10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti, garancija za odpravo
napak v garancijskem roku v višini 5% pogodbene vrednosti.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilni rok je 90 dni od izstavitve računa,
zadnjih 10% pogodbene vrednosti se plača
v 90 dneh po uspešno opravljenem kvalitativnem pregledu.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: kot v razpisni dokumentaciji.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do izteka roka za predložitev ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.
16., 17., 18.
Telekom Slovenije, d.d.,
PE Maribor
Ob-8011
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor,
Titova 38, Maribor, faks 062/104-444.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Slovenska Bistrica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: rekonstrukcija KM K-1 na področju mestnega
jedra v Slovenski Bistrici in prevezava
na K6; ocenjena vrednost del je
13,000.000 SIT.
(b), (c).
5. (a), (b).
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 5 mesecev od
sklenitve pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor, Titova
38, Maribor, vložišče soba B 006.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 30. 11. 1998.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT – gotovinsko plačilo na blagajni
Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor ali na
ŽR 51800-849-28010 (plačilo z virmanom).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 12. 1998 do 8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Telekom Slovenije, d.d., PE
Maribor, Titova 38, Maribor, vložišče soba
B 006.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 12. 1998 ob 11. uri na naslovu: Tele-

Ob-8012
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor,
Titova 38, Maribor, faks 062/104-444.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Maribor.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: rekonstrukcija KKO RATC Maribor – Studenci
smer Valvazorjeva cesta; ocenjena vrednost del je 13,000.000 SIT.
(b), (c).
5. (a), (b).
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 5 mesecev od
sklenitve pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor, Titova
38, Maribor, vložišče soba B 006.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 30. 11. 1998.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT – gotovinsko plačilo na blagajni Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor ali
na ŽR 51800-849-28010 (plačilo z virmanom).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 12. 1998 do 8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Telekom Slovenije, d.d., PE
Maribor, Titova 38, Maribor, vložišče soba
B 006.

Ob-8013
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor,
Titova 38, Maribor, faks 062/104-444.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Maribor.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: rekonstrukcija krajevnega telekomunikacijskega omrežja Maribor - Tezno K-2; ocenjena vrednost del je 9,000.000 SIT.
(b), (c).
5. (a), (b).
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 5 mesecev od
sklenitve pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor, Titova
38, Maribor, vložišče soba B 006.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 30. 11. 1998.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT – gotovinsko plačilo na blagajni Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor ali
na ŽR 51800-849-28010 (plačilo z virmanom).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 12. 1998 do 8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Telekom Slovenije, d.d., PE
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Maribor, Titova 38, Maribor, vložišče soba
B 006.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 12. 1998 ob 10. uri na naslovu: Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor, Titova 38,
Maribor – sejna soba.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti, garancija za odpravo
napak v garancijskem roku v višini 5% pogodbene vrednosti.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilni rok je 90 dni od izstavitve računa,
zadnjih 10% pogodbene vrednosti se plača
v 90 dneh po uspešno opravljenem kvalitativnem pregledu.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: kot v razpisni dokumentaciji.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do izteka roka za predložitev ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.
16., 17., 18.
Telekom Slovenije, d.d.,
PE Maribor
Ob-8014
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor,
Titova 38, Maribor, faks 062/104-444.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Maribor.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: rekonstrukcija KKO Maribor – Studenci K12
smer Limbuška cesta; ocenjena vrednost
del je 28,000.000 SIT.
(b), (c).
5. (a), (b).
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 5 mesecev od
sklenitve pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor, Titova
38, Maribor, vložišče soba B 006.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 30. 11. 1998.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT – gotovinsko plačilo na blagajni Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor ali
na ŽR 51800-849-28010 (plačilo z virmanom).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 12. 1998 do 8. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Telekom Slovenije, d.d., PE
Maribor, Titova 38, Maribor, vložišče soba
B 006.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 12. 1998 ob 9. uri na naslovu: Telekom
Slovenije, d.d., PE Maribor, Titova 38, Maribor – sejna soba.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti, garancija za odpravo
napak v garancijskem roku v višini 5% pogodbene vrednosti.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilni rok je 90 dni od izstavitve računa,
zadnjih 10% pogodbene vrednosti se plača
v 90 dneh po uspešno opravljenem kvalitativnem pregledu.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: kot v razpisni dokumentaciji.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do izteka roka za predložitev ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.
16., 17., 18.
Telekom Slovenije, d.d.,
PE Maribor
Ob-8025
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Stanovanjski sklad Občine Slovenj
Gradec in Občina Mislinja, Šolska cesta 34,
Mislinja, faks 0602/56-065.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: naselje Mislinja Šentlenart.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: izgradnja
bloka z osmimi neprofitnimi stanovanji in
knjižnico, ocenjena vrednost celotnega naročila je 63,000.000 SIT; gradbenih del in
obrtniških del 47,000.000 SIT, instalacijskih
del 16,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: gradbena dela in obrtniška dela skupaj, instalacijska dela posamezno ali vse skupaj.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: projekti že izdelani.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: upoštevane bodo
ponudbe po osnovnem popisu in razpisni
dokumentaciji.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
takoj po podpisu pogodbe, dokončanje del:
najkasneje v 220 delovnih dneh oziroma
manj glede na ponujeni rok izvajalca.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Mislinja, Šolska cesta 34, Mislinja.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 16. 11. 1998
do 20. 11. 1998 do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT z virmanom ali položnico na ŽR
51840-630-25643.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 14. 12. 1998 do
9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Mislinja, Občinski
urad Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja. Ponudbe morajo biti v zaprti kuverti z
oznako: “Ne odpiraj – Ponudba za blok”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 12. 1998 ob 10. uri v sejni sobi Občine
Mislinja, Šolska cesta 34.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 5% ponudbene
vrednosti, trajanje garancije – do poteka
opcije ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačila v skladu z navodilom o
izvrševanju proračuna RS (Uradni list RS,
št. 1/98).
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedene v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponudbe mora biti najmanj 60 dni od dneva, ko
poteče rok za oddajo ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbena cena, plačilni pogoji in drugi pogoji
navedeni v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: se dobijo na naslovu Občina Mislinja,
kont. oseba Drago Pogorevc, dipl. inž. tel.
0602/56-081.
17., 18.
Stanovanjski sklad Občine
Slovenj Gradec in Občina Mislija
Ob-8072
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, Izpostava Ljubljana;
Einspielerjeva 6, telefaks 133-22-51.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Kraj izvedbe: Šmarje - Dragonja.
4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: Šmarje
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13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo
za opravljanje dejavnosti, boniteto, bilančno
stanje oziroma poročilo revizorjev za zadnja
3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.
14.
15. Merilo za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: najnižja cena in druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Oto
Rubinič, dipl. inž. – Družba za državne ceste d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a, soba
103/I, tel. 178-83-31, faks 178-83-32.
17., 18.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
16. 12. 1998 do 8. ure.
b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Šmarje – Dragonja; dograditev pasu za
počasni promet – izvedba propustov in podpornih zidov“. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
9. Datum , čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 16. 12. 1998
ob 9. uri na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
sejna soba št. 220/II.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 1,350.000 SIT in
veljavnostjo 91 dni od datuma odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih
sredstev. Način plačevanja z roki je določen v pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo
za opravljanje dejavnosti, boniteto, bilančno
stanje oziroma poročilo revizorjev za zadnja
3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.
14.
15. Merilo za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: najnižja cena in druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Oto
Rubinič, dipl. inž. – Družba za državne ceste d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a, soba
103/I, tel. 178-83-31, faks 178-83-32.
17., 18.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
– Dragonja; dograditev pasu za počasni
promet od km 7,220 do km 7,800.
Ocenjena
vrednost
celote
je
60,000.000 SIT.
b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: delo se oddaja v enem
sklopu.
c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: izdelava projektov ni vključena.
5. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive
b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: rok pričetka je
takoj po uvedbi izvajalca v delo. Rok dokončanja del je 4 mesece od uvedbe izvajalca v
delo.
7. a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
št. 103/I, kontaktna oseba je Oto Rubinič,
dipl. ing., tel 178 8331, faks 178 8332.
b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 13. 11. 1998 do 30. 11.
1998.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 50.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma
z
virmanom
na
račun
št.
50105-601-13838.
8. a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
16. 12. 1998 do 9. ure.
b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, soba 105/I. Zapečatene kuverte morajo biti
jasno označene z napisom “Ne odpiraj –
Ponudba za Šmarje – Dragonja; dograditev
pasu za počasni promet od km 7,220 do
km 7,800”. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 16. 12. 1998
ob 10. uri na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
sejna soba št. 220/II.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1,800.000 SIT in veljavnostjo 91 dni od datuma odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih
sredstev. Način plačevanja z roki je določen v pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

Ob-8073
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, Izpostava Ljubljana;
Einspielerjeva 6, faks 133-22-51.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Kraj izvedbe: Šmarje - Dragonja.
4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: Šmarje
– Dragonja; dograditev pasu za počasni
promet – izvedba propustov in podpornih zidov.
Ocenjena
vrednost
celote
je
45,000.000 SIT.
b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: delo se oddaja v enem
sklopu.
c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: izdelava projektov ni vključena.
5. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: rok pričetka je
takoj po uvedbi izvajalca v delo. Rok dokončanja del je 4 mesece od uvedbe izvajalca v
delo.
7. a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
št. 103/I, kontaktna oseba je Oto Rubinič,
dipl. inž., tel.178 8331, faks 178-83-32.
b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 13. 11. 1998 do 30. 11.
1998.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 50.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.
8. a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-

Št. 2.0.6411/97
Ob-8074
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Slovenske železnice, Infrastruktura,
Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, faks
29-14-821.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Ljubljana.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: obnova objekta s pisarniškimi prostori (obnova fasade, zamenjava oken in vrat, obnova tlakov in sten, obnova elektro
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inštalacij, vodovodnih inštalacij, centralnega ogrevanja in prezračevanja, zunanja ureditev...).
Ocenjena vrednost: 148,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudba po specifikaciji iz projektne dokumentacije.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek 1. 1.
1999, konec 1. 6. 1999 (5 mesecev).
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: SŽ,
d.d., Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506
Ljubljana, Janja Virant.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 20. 11. 1998.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
25.000 SIT, virman, številka računa
50100-601-5014744, pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 21. 12. 1998 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: SŽ, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana – tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 12. 1998 ob 10. uri, isti naslov – steklena dvorana.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v vrednosti 10% razpisane vrednosti, veljavnost 60 dni od oddaje
ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: plačila na osnovi mesečnih situacij v 60 dneh po
potrditvi.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudnik s podizvajalci.
13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 21. 1. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference ponudnika na podobnih projektih,
– reference ustrezne delovne sile za razpisana dela,
– ponudbena cena,
– garancija za izvedbo del,
– drugo.
16., 17., 18.
Slovenske železnice, d.d.
Št. 021-02-61/98
Ob-8075
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Inšpektorat Republike Slovenije za
okolje in prostor, Vilharjeva 33, Ljubljana,
tel. 061/317-268, faks 061/1329-271.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: v Občini Slovenska
Bistrica, na zemljišču s parc. št. 524 k. o.
Cigonca.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in de-
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lov, ki se bodo oddajali posamično: odstranitev objekta – ograje iz betonskih zidakov in zidanih stolpičev v dolžini 413 m
in višine do 3 m. Orientacijska vrednost
del znaša 12,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: rok začetka in
dokončanja del: december 1998.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in
prostor, Območna enota Maribor, Ulica heroja Tomšiča 2, 2000 Maribor, pri vodji izvedbe javnega naročila Slavku Pišku, tel.
062/220-1648.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na gornjem naslovu do najkasneje 10 dni po objavi v Uradnem listu RS.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpisno gradivo je brezplačno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje 20. dan po objavi v Uradnem listu RS,
do 9. ure zjutraj.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Vilharjeva 33,
Ljubljana, tajništvo Urada glavnega republiškega inšpektorja (IRSOP – Urad).
Zapečatene kuverte morajo biti vidno označene z napisom: “Ne odpiraj – ponudba
– odstranitev objekta” in številko objave v
Uradnem listu RS.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo en dan po roku
za oddajo ponudb ob 10. uri, v prostorih
IRSOP – Urada glavnega republiškega inšpektorja, Vilharjeva 33, Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s seboj pooblastilo za zastopanje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za zavarovanje resnosti ponudbe mora ponudnik priložiti bančno garancijo v višini 10%
orientacijske vrednosti. Bančna garancija
mora biti brezpogojna, plačljiva na prvi poziv in glasiti na naročnika. Bančna garancija
se neizbranim ponudnikom vrne v dveh
dneh po izboru ponudnika, izbranim ponudnikom pa dva dni po veljavnosti pogodbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo na podlagi izstavljenega računa na
naslov Inšpektorat RS za okolje in prostor,
Vilharjeva 33, 1000 Ljubljana, v zakonskem
roku 30 dni.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
Ponudba mora vsebovati po vrstnem
redu:

– dokazilo o vpisu v sodni register,
– odločba o opravljanju dejavnosti,
– bon 1, 2, 3,
– dokazilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije,
– dokazilo, da ima poravnane obveznosti iz naslova davkov, taks in drugih dajatev,
določenih z zakonom,
– bančno garancijo za resnost ponudbe,
– ponudbeno ceno del, s prikazano
strukturo cene.
Izbrani ponudnik mora pristopiti k podpisu
pogodbe najkasneje v 10 dneh po prejemu
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Naročnik bo pogodbo z izbranim izvajalcem podpisal po pridobitvi potrebnih soglasij Ministrstva za finance.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati 60 dni.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbena cena, usposobljenost ponudnika.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o rezultatu javnega razpisa obveščeni v roku 10 dni po odpiranju
ponudb.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena: ni.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo: ni.
Ministrstvo za okolje in prostor
Inšpektorat RS za okolje in prostor
Ob-8076
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje za gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči, d.o.o., Slovenska ul.
40, 2000 Maribor, telefaks 062/210-573.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbor izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: centralna cona C-4,
Maribor.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: pripravljalna dela; izgradnja gradbiščno dovozne ceste z odvodnjavanjem, v skupni
vrednosti ca. 95,300.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo vsebovale vsa
razpisana dela.
(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe je
30 dni.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: dvig
razpisne dokumentacije je možen, po predhodni
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-
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6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: AC Vučja – Beltinci,
rekonstrukcija R 353 (R1/230) Radenci
– Vučja vas od km 4+500 do km 6+500.
7. Pogodbena
vrednost:
225,771.118,21 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: najvišja: 237,342.024,50 SIT, najnižja:
225,771.118,21 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 63, Ob-6672H, z dne 18. 9.
1998.
14.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo v celoti financira Ministrstvo za okolje in prostor iz proračunskih sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo plačal opravljena dela v rokih plačil, navedenih v zakonu
o izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96)
in spremembah in dopolnitvah zakona (Ur.
l. RS, št. 34/98) in navodilih o izvrševanju
proračuna RS (Ur. l. RS, št. 1/98).
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo, zahtevano v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 7. 12. 1998.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: informacije posreduje Suzana Kunst,
Občina Kozje, tel. 063/801-074, faks
063/801-075.
17., 18.
Občina Kozje
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tacija bo na razpolago od 16. 11. 1998 do
23. 11. 1998.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): stroške
v višini 10.000 SIT lahko ponudniki poravnajo na blagajni družbe oziroma z virmanom na
ŽR 51800-601-18236, s pripisom razpisna
dokumentacija PD – Cesta ob železnici.
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 14. 12. 1998 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti 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 14. 12. 1998
ob 13. uri, v sejni sobi naročnika JP za
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, d.o.o.,
Slovenska ul. 40, I. nadstropje, Maribor.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% vrednosti ponudbe, katere veljavnost je usklajena z veljavnostjo ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
rok plačila mora biti najmanj 30 dni po izstavitvi situacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo za razpisana dela z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
za priznavanje sposobnosti mora ponudnik
predložiti dokumentacijo navedeno v 4.0
točki iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe
je 90 dni od dneva objave razpisa v Uradnem 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., 18.
Javno podjetje
za gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči, d.o.o.
Maribor
Ob-8100
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, Izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, telefaks 133-22-51.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Datum izbire: 3. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena ob zadovoljevanju pogojev
za priznano usposobljenost in sposobnost.
5. Ime in naslov izbranega izvajalca:
Cestno podjetje Ljubljana, Stolpniška 10,
1000 Ljubljana.

Ob-8117
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje, tel. 063/801-074, faks 063/801-075.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Zagorje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: sanacija zemeljskega plazu pod stanovanjsko
hišo Zakovšek. Ocenjena vrednost del je
7,390.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so nesprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik mora oddati ponudbo,
ki je v celoti v skladu z razpisnimi pogoji.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 10 dni.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Kozje, Občinski urad, Kozje 37, 3260
Kozje, kontaktna oseba je Suzana Kunst,
tel. 063/801-074, faks 063/801-075.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 11. 1998.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT, z nakazilom na ŽR št.
50730-630-10194.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 11. 1998 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Kozje, Občinski
urad, Kozje 37, 3260 Kozje.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom: “Ne odpiraj – ponudba
za sanacijo zemeljskega plazu pod stanovanjsko hišo Zakovšek”. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 11. 1998 ob 13. uri, na naslovu: Občina
Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje, sejna soba.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 3% od vrednosti oddanih del, ki mora
veljati vsaj 30 dni od dneva odpiranja ponudb.

Ob-8118
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje, tel. 063/801-074, faks 063/801-075.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Kozje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: nadomestna gradnja stanovanjske hiše. Oddala se
bodo dela v vrednosti 11,400.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so nesprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik mora oddati ponudbo,
ki je v celoti v skladu z razpisnimi pogoji.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 1 mesec.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Kozje, Občinski urad, Kozje 37, 3260
Kozje, kontaktna oseba je Suzana Kunst,
tel. 063/801-074, faks 063/801-075.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 11. 1998.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
15.000 SIT, z nakazilom na ŽR št.
50730-630-10194.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 30. 11. 1998
do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Kozje, Občinski
urad, Kozje 37, 3260 Kozje.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom: “Ne odpiraj – ponudba
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za nadomestno gradnjo stanovanjske hiše”.
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 11. 1998 ob 11. uri, na naslovu: Občina
Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje, sejna soba.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3% od vrednosti oddanih del, ki mora veljati
vsaj 30 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo v celoti financira Ministrstvo za okolje in prostor iz proračunskih sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo plačal opravljena dela v rokih plačil, navedenih v zakonu
o izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96)
in spremembah in dopolnitvah zakona (Ur.
l. RS, št. 34/98) in navodilih o izvrševanju
proračuna RS (Ur. l. RS, št. 1/98).
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo, zahtevano v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 12. 1998.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: informacije posreduje Suzana Kunst,
Občina Kozje, tel. 063/801-074, faks
063/801-075.
17., 18.
Občina Kozje
Ob-8119
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Kobilarna Lipica, Lipica 5, p. p. 47,
6210 Sežana, faks 067/72-818.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): razpis za izbiro najugodnejšega ponudnika za gradbeno obrtniška
dela na objektu hotel Maestoso – prenova
spalnega dela in savn – II. faza.
3. Kraj izvedbe del: dela se izvajajo v
hotelu Maestoso v Lipici.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: druga
faza prenove spalnega dela obsega prenovo sob v desnem traktu. Prenova obsega prenovo notranjosti sob in hodnikov ter kopalnic, zamenjavo pohištva in
zamenjavo inštalacij, vgraditev dvigala,
preureditev savn. Ocenjena vrednost del
je 140,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predviden pričetek del je v I. dekadi januarja 1999, zaključek pa konec aprila 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago na upra-
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vi Kobilarne Lipica (tajništvo – Klub hotel),
kjer lahko dobite tudi potrebne informacije.
Ponudniki si lahko ob dvigu dokumentacije ogledajo objekt, ki je predmet prenove.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti ves čas trajanja razpisa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
15.000
SIT
na
žiro
račun
št.
51420-603-32751.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 12. 1998 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: tajništvo Kobilarne Lipica oziroma po pošti na naslov: Kobilarna Lipica,
Lipica 5, p. p. 47, 6210 Sežana.
Ponudbe morajo biti zapečatene z oznako “Ne odpiraj – ponudba prenova hotela
Maestoso – II. faza”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 12. 1998 ob 13. uri, v sejni sobi hotela
Maestoso.
10., 11., 12., 13., 14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– naslov ponudnika z dokazilom o registraciji in z odločbo o izpolnjevanju predpisanih pogojev za opravljanje dejavnosti,
– referenčna lista z navedbo opravljenih
tovrstnih del,
– cenenost ponudbe na žigosanih popisih del,
– opcija ponudbe,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe del,
– garancijski rok,
– kompletnost ponudbe,
– priložena pogodba za izvedbo del,
– kakovost ponujenih obrtniških del, v
skladu z obstoječimi in zahtevanimi detajli in
zahtevanimi vzorci materialov iz ponudbe,
– ponujene strokovne rešitve.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je tudi
najugodnejši. Investitor si pridržuje pravico
spremeniti obseg del, glede na planirana
sredstva.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedena dela se bodo izvajala po sklenjeni in podpisani pogodbi.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa v treh dneh po odpiranju ponudb.
17., 18.
Kobilarna Lipica

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

Popravek
Ob-8150
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za vzdrževanje upravljalnih siste-

mov, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
76 z dne 6. 11. 1998, Ob-7918, se:
– dopolni 3. točka: Ocenjena vrednost javnega naročila: 62,000.000 SIT
letno.
– popravi se 8. točka: Trajanje naročila
ali datum pričetka in dokončanja storitve:
– začetek: januar 1999,
– zaključek: dela bodo oddana za dobo treh let (december 2001).
Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.
Št. 663-05-491/98-005
Ob-7967
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova ul. 5/IV, 1000 Ljubljana, telefaks 061/178-34-56.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalcev brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: organizacija in izvedba
subvencionirane študentske prehrane v
letu 1999, ki obsega pripravo kosil in
toplih obrokov v lastni kuhinji in ponudba v lastnem lokalu ali v lastnih lokalih
ter dostava toplih obrokov na dom naročnika. Ocenjena vrednost naročila za leto 1999 je 1.094,400.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: študijska središča v Republiki Sloveniji; Ljubljana, Maribor, Celje,
Koper, Kranj, Radovljica – Bled, Nova Gorica, Novo mesto, Velenje in bližnja okolica
teh mest.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: zakon o gostinstvu (Ur. l. RS, št.
1/95), pravilnik o minimalni stopnji izobrazbe oseb, ki opravljajo dela v gostinski dejavnosti (Ur. l. RS, št. 34/95),
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: odločba o subvencionirani študenski prehrani
(Ur. l. RS, št. 24/96, 1/97 in 29/98), odločba ministra za delo, družino in socialne
zadeve, št. 663-05-491/98 z dne 29. 10.
1998.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da,
navesti odgovorno osebo in strokovno kvalifikacijo.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: nedeljiva storitev.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: sprejemljiva varianta: “Fast food” obroki, vendar le do 5 obrokov mesečno.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: da, če gre za kvalitativno in kvantitativno ustrezno storitev.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: eno leto, od 1. 1. 1999
do 1. 1. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Študentska organizacija Univerze v Ljubljani,
Kersnikova 4, 1000 Ljubljana, Študentska
organizacija Univerze v Mariboru, Gosposvetska 83, 2000 Maribor.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 11. 12. 1998.
(c)
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Št. 379/98
Ob-7971
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: VIZ Vrtec Mavrica Izola, OF 15, 6310
Izola, tel. 066/648-513, faks 066/648-540.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: čiščenje prostorov vrtca za leto 1999; ocenjena vrednost:
5,100.000 SIT.
4.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: predviden začetek del
je januar 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: VIZ
Vrtec Mavrica Izola, tajništvo, OF 15, 6310
Izola.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: med 16. in 30.
novembrom 1998.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 2.000
SIT na ŽR 51430-603-30720, oziroma
osebno pri blagajni vrtca.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 7. decembra
1998 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: VIZ Vrtec Mavrica Izola, OF
15, 6310 Izola, tajništvo, Irena Dudine.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. decembra 1998 ob 15.30, v VIZ Vrtec
Mavrica Izola, sejna soba, enota Školjka,
Oktobrske revolucije 11a, 6310 Izola.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, v
skladu z zahtevami, ki jih vsebuje razpisna
dokumentacija, v višini 10% od vrednosti
storitve, tj. 510.000 SIT.
13., 14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
dokazilo o registraciji dejavnosti, ustrezni
boniteti in kadri.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od 7. decembra 1998 od 12. ure dalje.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: za dodatne informacije se obrnite na Tatjano Kodarin, tel. 066/648-470.
Do 30. novembra 1998 je, po predhodnem dogovoru, možen ogled prostorov.
19., 20.
VIZ Vrtec Mavrica, Izola

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalcev brez omejitve.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: geodetska dela – izvedba reambulacij temeljnih topografskih načrtov velikih meril v skupni površini 733 ha.
Ocenjena vrednost: 80,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: območje Mestne občine Ljubljana.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi odločbami rezervirana za specifičen poklic: zakon o geodetski službi (Ur.
l. SRS, št. 23/76, 42/86), odredba o splošnih pogojih za opravljanje del v zadevah
geodetske službe (Ur. l. SRS, št. 13/78),
pravilnik o programu in preizkusu znanja
delavcev geodetskih organizacij (Ur. l.
SRS, št. 6/80) zahtevajo izvajanje te storitve s specifičnim poklicem (geodet,
geometer) in s pridobljenim ustreznim
pooblastilom Geodetske uprave RS za izvajanje del.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o temeljni geodetski izmeri (Ur. l. SRS,
št. 16/74, 42/86).
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitev: da,
razvidno iz razpisne dokumentacije.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitve:
– delovišče: planska celota C1 Stara
Ljubljana, površine 57,3 ha,
– delovišče: planska celota C2 Ožje
mestno središče, površine 69,7 ha,
– delovišče: planska celota C3 Tivoli, površine 69,8 ha,
– delovišče: planska celota C4 Potniška
postaja, površine 30,3 ha,
– delovišče: planska celota C5 Ledina –
Tabor, površine 45,1 ha,
– delovišče: planska celota C6 Vodmat,
površine 54 ha,
– delovišče: planska celota C7 Poljane,
površine 76 ha,
– delovišče: planska celota C8 Golovec,
površine 54,6 ha,
– delovišče: planska celota C9 Grad, površine 34,3 ha,
– delovišče: planska celota C10 Prule,
14,9 ha,
– delovišče: območje urejanja BO 1/1
Lesnina, površine 12 ha,
– delovišče: območje urejanja BR 3/3
Novi Stadion, BI 3/2 Ob Vojkovi ulici / Štajerska vpadnica/, površine 90 ha,
– delovišče: območje urejanja VS 6/1
Dolgi most, površine 23 ha,
– delovišče: območje urejanja VR 2/1
ŠRC Mesarica, VR 1 / 2 Ob Ljubljanici,
površine 57 ha,
– delovišče: območje urejanja VP 3/2 Brdo / povezovalna cesta /, površine 45 ha.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso predvidene oziroma so nesprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: da.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 6 do 8 mesecev.
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10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 14. 12. 1998 do
15. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova ul.
5/IV, 1000 Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 12. 1998 ob 10. uri, sejna soba Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve,
Ljubljana, Kotnikova ul. 5/IV, vhod št. 4.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
niso zahtevana.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: v skladu s pogodbo, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: posamezniki in skupine: javni zavod, gospodarska družba, samostojni podjetnik.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo predložiti:
– gospodarske družbe: overjeno kopijo
dokazila o registraciji in kopijo dokazila o
izpolnjevanju predpisanih pogojev ter obrazca BON-1 in BON-2,
– samostojni podjetnik: overjeno kopijo
dokazila o priglasitvi dejavnosti in overjeno
kopijo obrtnega dovoljenja in potrdilo o poravnanih obveznostih iz naslova davkov, taks
in drugih dajatev, določenih z zakonom,
– dokazilo o opravljenem preventivnem
zdravstvenem nadzoru, ki ni starejše od
6 mesecev,
– dvotedenski jedilnik kosil in ostala ponudba toplih obrokov.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 14. 12. 1998.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN):
– ponudba kosil,
– kvaliteta in količina obrokov (sestava
in teža obroka),
– priprava jedil v lastni kuhinji,
– možnost prehranjevanja oseb s posebnimi potrebami zaradi težje funkcijske prizadetosti,
– cena kosil in ostale ponudbe toplih
obrokov in popust pri ceni,
– oddaljenost ponudnikovega lokala ali
lokalov od visokošolskih oziroma višješolskih zavodov oziroma študentskih domov,
– reference ponudnika – dosedanje izkušnje pri ponudbi subvencionirane študentske prehrane.
18. Druge informacije o naročilu: posredujeta Študentska organizacija Univerze v
Ljubljani, Ljubljana, Kersnikova ul. 4, tel.
061/131-70-10 in Študentska organizacija
Univerze v Mariboru, Maribor, Gosposvetska c. 83, tel. 062/229-51-50.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bila objavljena.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo: ga ni bilo.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Št. 6642/98
Ob-8020
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za stavbna zemljišča, Tomšičeva 6, 1000 Ljubljana, telefaks št.
12-56-053.
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9. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za stavbna zemljišča, Tomšičeva
6, 1000 Ljubljana, telefaks št. 12-56-053.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 16. do 26. 11.
1998 do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
znesek 5.000 SIT z bančno nakaznico nakazati na ŽR 5011-654-40024 z oznako
“reamb.98”.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponedeljek, dne
7. 12. 1998 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za stavbna zemljišča, Tomšičeva 6, 1000 Ljubljana – tajništvo v 3. nadstropju desno.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponedeljek, 7. 12. 1998 ob 9.15, Mestna
občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek
za stavbna zemljišča, Tomšičeva 6, 1000
Ljubljana, velika sejna soba v 3. nadstropju
desno.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
zahtevana je bančna garancija za resnost
ponudbe v višini 10% od vrednosti javnega
razpisa ali dela javnega razpisa, na katerem
konkurira ponudnik s trajanjem 30 dni po
datumu, ki je določen za izdajo sklepa o
izbiri najugodnejšega ponudnika, to je s trajanjem do 15. 1. 1999.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: plačilo je predvideno po opravljenem delu in na podlagi
mesečnih situacij in sicer iz sredstev proračuna MOL.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba - sestavni del
razpisne dokumentacije.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
razvidno iz razpisne dokumentacije.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 23. 12.
1998.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): ponudbena cena in rok izdelave; reference; strokovna usposobljenost; opremljenost ponudnika.
18. Druge informacije o naročilu: vodja
javnega naročila: Cizar Biserka, dipl. inž.
arh., telefaks št. 12-56-053, Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
stavbna zemljišča, Tomšičeva 6, 1000 Ljubljana.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bilo predhodne objave.
20. Prvega neuspelega javnega razpisa
za to naročilo ni bilo.
Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava
Oddelek za stavbna zemljišča
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Št. 50/98
Ob-8021
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Radenska-Ekoss Radenci, d.o.o.,
Zdraviliško naselje 14, 9252 Radenci,
tel./faks 069/66-531.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava idejnega koncepta za čistilno napravo Radenci (v nadaljevanju: ČN); izdelava strokovne osnove za lokacijsko dokumentacijo; izdelava projekta PGD, PZR, PZI; izvajanje projektnega nadzora od začetka do
uporabnega dovoljenja; predvidena izvedba v eni etapi kapacitete 10.000 E; učinkovita tehnologija čiščenja odpadnih voda; učinkovito kompostiranje rastlinskih
odpadkov v kombinaciji s predhodno
tehnologijo; ustrezna zaščita pred visokimi vodami; varovanje podtalnice, površinskih voda, zraka in varovanje bivalnega okolja pred hrupom.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
4,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Radenci, v bližini zdraviliško-gostinskega in hotelskega kompleksa
in na sedežu izbranega ponudnika.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: naročilo lahko opravijo ponudniki, ki izpolnjujejo vse zahteve razpisne dokumentacije in so registrirani za opravljanje
navedenih storitev.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
zakon o urejanju prostora (Ur. l. SRS, št.
18/84), zakon o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Ur. l. SRS, št. 18/84,
Ur. l. RS, št. 18/93), zakon o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in Ur. l. RS, št.
40/94), zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS,
št. 32/93), uredba o emisiji snovi in toplote
pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja (Ur. l. RS, št. 35/96) z vsemi veljavnimi spremembami in dopolnitvami vseh
navedenih predpisov.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
da; tudi tiste, ki so navedene v razpisni
dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegujejo le za celoto.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 150 dni po sklenitvi
pogodbe s ponudnikom, pri čemer se ne
upošteva čas, ki dokazljivo ni odvisen od
projektanta v zvezi s pridobivanjem upravnih dovoljenj.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Radenska-Ekoss, Zdraviliško naselje 14, 9252
Radenci; Vukajč Franc, dipl. inž., vodja

javnega naročila ČN Radenci, tel.
069/65-541, 069/66-531.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 10. ure, do vključno 24. 11. 1998.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpisno dokumentacijo v višini 15.000 SIT je
potrebno vplačati pred dvigom oziroma pred
dostavo, na žiro račun Radenska-Ekoss Radenci, d.o.o., št. 51910-601-19116, plačnik – ponudnik pa se mora izkazati s potrdilom o vplačilu.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do vključno 4. 12.
1998 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Radenska-Ekoss Radenci,
d.o.o., Zdraviliško naselje 14, 9252 Radenci, v zapečatenem ovitku z oznako “Razpis za rekonstrukcijo in razširitev čistilne naprave Radenci Radenci – odpira le razpisna
komisija”.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 12. 1998 ob 11. uri v sejni sobi hotela
Radin v Radencih.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora k ponudbi priložiti bančne
garancije za resnost ponudbe v višini 10%
vrednosti naročila in ustrezno izjavo za kvaliteto ter funkcionalno izvedbo. Garancija za
kvaliteto in funkcionalnost mora veljati najmanj do izdaje uporabnega dovoljenja vseh
objektov ČN oziroma skladno s pozitivno
zakonodajo.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: 100% plačilo v
roku 30 dni po opravljeni storitvi v razmerju
določenem med Občino Radenci in Radensko, d.d., Radenci (pogodba z dne 12. 1.
1998).
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– kopijo originalnih dokumentov iz katerih je razviden naslov in pravni status
družbe,
– kopijo dovoljenja za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo pristojnega sodišča oziroma
Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, da ponudnik ni v stečajnem postopku
ali prisilni poravnavi,
– podatke o boniteti poslovanja, ki ne
smejo biti starejši od 60 dni (BON 1, 2
oziroma 3),
– izjavo o sprejemu razpisnih pogojev
(obr. 3),
– bančno garancijo za resnost ponudbe
(obr. 4),
– navesti poslovne partnerje s polnim naslovom in strokovno področje sodelovanja,
– navesti podatke o kadrih in njihovi strokovni usposobljenosti za ponudnika in njegovega poslovnega partnerja,
– navesti reference delujočih ČN ponujenega tipa minimalne velikosti z 10.000 E
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zapora Dob – vložišče, Slovenska vas 14,
8233 Mirna.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 12. 1998 ob 10. uri v sejni sobi ZPKZ
Dob.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija, v višini 10% od vrednosti
premije (5,000.000 SIT).
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: storitev 100% financira uporabnik.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pravne osebe, registrirane za področje zavarovanja po zakonu o
zavarovalnicah.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
so določena v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 15. 12. 1998
do 9. ure.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): so določena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: so določene v razpisni dokumentaciji.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: je ni bilo.
20. Prvega neuspelega javnega razpisa
za to naročilo ni bilo.
Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij
Zavod za prestajanje kazni zapora
Dob pri Mirni

za del storitev: ponudniki se ne morejo potegovati samo za del storitev.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: eno leto oziroma od
1. 1. 1999 do 31. 12. 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Okrožno sodišče v Ljubljani – Urad predsednika, Tavčarjeva 9, Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 27. 11. 1998.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT,
z
virmanom
na
račun
št.
50100-637-55973.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 4. 12. 1998 do
9. ure, ne glede na način prenosa pošiljke.
Ponudba mora biti oddana v zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točnega naslova ponudnika in z obveznim pripisom “Javni razpis – ponudba za servisiranje birotehnične
opreme – Ne odpiraj!”.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Okrožno sodišče v Ljubljani,
Tavčarjeva 9, Ljubljana – vložišče.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 12. 1998 ob 10. uri, v konferenčni dvorani sodne palače na Tavčarjevi 9, Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% ocenjene vrednosti naročila, z veljavnostjo do 19. 1. 1999.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: skladno z vzorcem pogodbe, ki je v razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
določeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudba mora biti veljavna do 4. 3. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN):
1. garancija za opravljen servis in
vgrajene rezervne dele,
2. cena,
3. odzivni čas,
4. čas odprave napake,
5. reference,
6. čas rešitve morebitne reklamacije,
7. druge ugodnosti.
18. Druge informacije o naročilu: na naslovu iz 9.(a) točke razpisa.
19.
20. Prvega neuspelega javnega razpisa
za to naročilo ni bilo: to je prvi razpis.
Okrožno sodišče v Ljubljani
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z navedbo polnih naslovov lastnikov oziroma upravljalcev,
– priložiti spisek pogodb, ki so v izvajanju z navedbo obsega in vrednosti del,
– navesti ime in priimek pooblaščene
osebe ponudnika za kontaktiranje,
– predložiti terminski plan izgradnje ČN,
– predložiti izjavo garancije in kvalitete
(obr. 5).
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 4. 2. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): merila
so določena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: znesek za plačilo razpisne dokumentacije je
nevračljiv, naročnik si pridržuje pravico, da
izbere najugodnejšega ponudnika, ne pa
po ponujeni ceni najnižje ponudbe.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bila.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
15 z dne 27. 2. 1998; Ob-944, Št. 11/98.
Radenska-Ekoss Radenci, d.o.o.
Št. 305-033/98-503
Ob-8022
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij – ZPKZ Dob – GE “Pohorje”, Slovenska vas 14, 8233 Mirna, telefaks
068/47-183.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): z javnim razpisom za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: zavarovanje premoženja UIKS – ZPKZ GE “Pohorje” Mirna.
Ocenjena vrednost zavarovalne premije
za 4 leta je 50,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Mirna, Slovenska vas 14.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: ne.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudba mora zajemati vsa
področja zavarovanj za 4 leta.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: drugače kot
pod 6.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: naročilo bo za obdobje 4 let, s pričetkom 1. 1. 1999 in koncem
31. 12. 2002.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, Milka Novak, Slovenska vas 14, 8233
Mirna.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 11. 1998.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpisna dokumentacija je brezplačna.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 15. 12. 1998
do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za prestajanje kazni

Št. Su-85/98
Ob-8024
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Okrožno sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana, faks 303-051.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: servisiranje birotehnične opreme (fotokopirnih strojev, faksov,
pisalnih strojev, diktafonov, prepisovalcev).
Ocenjena
vrednost
naročila:
13,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Okrožno sodišče v Ljubljani in okrajna sodišča v Ljubljani, Cerknici,
Domžalah, Grosupljem, Kamniku, Kočevju,
Litiji, Trbovljah in na Vrhniki.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o javnih naročilih.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: ponudniki morajo v ponudbi navesti podatke o
osebi ali osebah, ki bi storitve izvrševale,
njihovo izobrazbo, izkušnje in reference.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo

Stran

7068 / Št. 77 / 13. 11. 1998

Ob-8063
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., Ulica Ivo Lola Ribar 18, 3325 Šoštanj, telefaks 063/4203-485.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vzdrževanje energetskih sistemov na blokih: blok 1 (30 MW),
blok 2 (30 MW), blok 3 (75 MW), blok 4
(275 MW), blok 5 (345 MW), transport
premoga, priprava vode, toplotni postaji
1 in 2.
Ocenjena vrednost javnega naročila:
56,000.000 SIT letno.
4. Kraj izvedbe: Termoelektrarna Šoštanj.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: po
razpisni dokumentaciji.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: po
razpisni dokumentaciji.
6.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: da.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve:
– začetek: januar 1999,
– zaključek: dela bodo oddana za dobo
treh let (december 2001).
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., Ulica Ivo Lola
Ribar
18,
3325
Šoštanj,
tel.
063/4203-582, faks 063/4203-485, soba št. 1.21, komerciala.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 17. 11. 1998
do 3. 12. 1998.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): nakazilo v vrednosti 60.000 SIT na ŽR TE Šoštanj, št. 52800-601-24048.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 14. 12. 1998 do
10.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Termoelektrarna Šoštanj,
d.o.o., Ulica Ivo Lola Ribar 18, 3325 Šoštanj, soba št. 1.21, komerciala; prevzemnik Jana Gorčan.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 12. 1998 ob 11. uri, v TE Šoštanj,
sejna soba – pritličje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene vrednosti ponudnika,
z veljavnostjo do 16. 3. 1999.
13., 14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 14. 12. 1998
po 10.30.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN):

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
delež

– raven celovitosti ponudbe
– tehnologija in tehnološka
opremljenost dobavitelja
– reference ponudnika na
energetskih objektih na podobnih
delih v zadnjih 5 letih
– reference kadrov
– cena in plačilni pogoji
– finančna moč podjetja
– garancijski rok
skupaj

10%
15%
15%
10%
25%
15%
10%
100%

18. Druge informacije o naročilu:
– za ekonomsko-komercialni del pri
Viktorju
Robniku,
dipl.
ek.,
tel.
063/4203-612, faks 063/4203-485;
– za tehnični del pri Simonu Tot, dipl.
inž. el. in Dragu Djurovič, dipl. inž. el., tel.
063/4203-212 in 4203-211, faks
063/4203-485.
19., 20.
Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.
Ob-8071
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.,
Sektor za proizvodnjo električne energije,
Ob železnici 27, 1420 Trbovlje, telefaks
0601/26-090.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje narivanja in
komprimiranja premoga z gradbeno mehanizacijo (buldožer) na deponiji premoga TET.
Vrednost naročila: 15,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: deponija premoga Termoelektrarne Trbovlje.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: eno leto; od 1. 1. 1999
do 31. 12. 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Sektor za proizvodnjo električne energije, Ob železnici
27, 1420 Trbovlje, Šanc Vanja.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 27. 11. 1998.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 30. 11. 1998 do 9.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Termoelektrarna Trbovlje,
d.o.o., Sektor za proizvodnjo električne
energije, Ob železnici 27, 1420 Trbovlje.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 11. 1998 ob 9.30, v sejni sobi Termoelektrarne Trbovlje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% od vrednosti
storitev.
Veljavnost 45 dni od dneva odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-

čila v drugih dokumentih: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): cena,
plačilni pogoji, reference, garancijski rok in
drugi.
18., 19., 20.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.
Ob-8108
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, faks:
062/316-573.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: fotokopiranje in razmnoževanje.
Ocenjena vrednost: 13,080.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Maribor - prostori naročnika.
5. (a), (b), (c).
6.
7. (a), (b).
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 1. 1. 1999 do
31. 12. 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Splošna bolnišnica Maribor, tajništvo oskrbe in
vzdrževanja, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 23. 11. 1998.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT, negotovinsko, na račun številka:
51800-603-33486.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 12. 1998 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Maribor,
tajništvo oskrbe in vzdrževanja, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 12. 1998 ob 9. uri v veliki konferenčni
sobi v 16. etaži kirurške stolpnice.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnoti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT z veljavnostjo do 31. 12.
1998.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: plačilni rok: 60
dni.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: eden nosilec posla.
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12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnoti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT z veljavnostjo do 31. 12.
1998.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: plačilni rok: 60
dni.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: eden nosilec posla.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
– da proti ponudniku ni bila izdana pravnomočna sodna odločba, ki kaže na njegovo nestrokovnost,
– da ima poravnane davke in prispevke
določene z zakonom,
– da ponudnik v preteklih šestih mesecih ni imel blokiranega žiro računa,
– da ima ponudnik čiste prihodke od prodaje enake ali večje od razpisane vrednosti
na katero se prijavlja,
– da ima vsaj 5 avtobusov s 45 sedeži.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 3. 12. 1998;
ponudba mora veljati do 31. 12. 1998.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
končna vrednost ponudbe.
18., 19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
60 z dne 28. 8. 1998, Ob-5966.
Splošna bolnišnica Maribor

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 1. 1. 1999 do
31. 12. 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Splošna bolnišnica Maribor, tajništvo oskrbe in
vzdrževanja, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 23. 11. 1998.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek) 5.000
SIT, negotovinsko, na račun številka:
51800-603-33486.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 12. 1998 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Maribor,
tajništvo oskrbe in vzdrževanja, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 12. 1998 ob 11. uri v veliki konferenčni
sobi v 16. etaži kirurške stolpnice.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnoti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT z veljavnostjo do
31. 12. 1998.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: plačilni rok: 60
dni.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: eden nosilec posla.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali poslopek likvidacije,
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
– da proti ponudniku ni bila izdana pravnomočna sodna odločba, ki kaže na njegovo nestrokovnost,
– da ima poravnane davke in prispevke
določene z zakonom,
– da ponudnik v preteklih šestih mesecih ni imel blokiranega žiro računa,
– da ima ponudnik čiste prihodke od
prodaje enake ali večje od razpisane vrednosti na katero se prijavlja,
– da ima ISO 9001 ali vlogo za njegovo
pridobitev.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 3. 12. 1998;
ponudba mora veljati do 31. 12. 1998.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
končna vrednost ponudbe.
18., 19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
60 z dne 28. 8. 1998, Ob-5969.
Splošna bolnišnica Maribor
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15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
– da proti ponudniku ni bila izdana pravnomočna sodna odločba, ki kaže na njegovo nestrokovnost,
– da ima poravnane davke in prispevke
določene z zakonom,
– da ponudnik v preteklih šestih mesecih ni imel blokiranega žiro računa,
– da ima ponudnik čiste prihodke od
prodaje enake ali večje od razpisane vrednosti na katero se prijavlja.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 3. 12. 1998;
ponudba mora veljati do 31. 12. 1998.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
končna vrednost ponudbe.
18., 19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
60 z dne 28. 8. 1998, Ob-5965.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-8109
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, faks:
062/316-573.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: prevozne storitve: avtobusni prevozi delavcev tri krat dnevno na
relaciji bolnišnica - pljučni oddelek - bolnišnica in prevozi delavcev in materiala za
potrebe krvodajalskih akcij.
Ocenjena vrednost: 13,080.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Maribor s širšo okolico.
5. (a), (b), (c).
6.
7. (a), (b).
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 1. 1. 1999 do
31. 12. 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Splošna bolnišnica Maribor, tajništvo oskrbe in
vzdrževanja, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 23. 11. 1998.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek) 5.000
SIT, negotovinsko, na račun številka:
51800-603-33486.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 3. 12. 1998 do
11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Maribor,
tajništvo oskrbe in vzdrževanja, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 12. 1998 ob 10. uri v veliki konferenčni
sobi v 16. etaži kirurške stolpnice.

Ob-8110
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, faks:
062/316-573.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vzdrževanje računalniške strojne opreme.
Skupina A: vzdrževanje računalniške
opreme IBM 4381 - centralna enota, diskovni sistemi, sistemski tiskalniki, tračne
enote, upravljalne enote, terminali in centralna računalniška mreža TOKEN RING s
pripadajočimi moduli;
Skupina B: vzdrževanje osebnih računalnikov in podatkovnih strežnikov proizvajalca IBM ter matričnih tiskalnikov.
Ocenjena vrednost: 13,080.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Maribor - prostori naročnika.
5. (a), (b), (c).
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik mora ponuditi
100% razpisanih vrst storitev iz posamezne
skupine na katero se prijavlja.
7. (a), (b).

Ob-8123
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Sv. Jurij ob Ščavnici, Ul. Bratka Krefta 14, 9244 Sv. Jurij ob Ščavnici,
tel./faks 069/68-004.
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2.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: prevozi šolskih otrok v
Osnovno šolo Sv. Jurij ob Ščavnici v letu
1999.
Orientacijska vrednost naročila je
10,000.000 SIT za leto 1999.
4.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik lahko da ponudbo
za kompleksne prevoze ali za posamezno
relacijo.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: z izbranim ponudnikom
se bo sklenila pogodba za prevoz učencev
v letu 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: informacije o razpisu in razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na Občini Sv.
Jurij ob Ščavnici, pri referentki za gospodarstvo, finance in družbene dejavnosti Suzani Šadl, tel. 069/68-004.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 13. 11. 1998
do 26. 11. 1998, od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 3.000
SIT, nakazanih na ŽR Občine Sv. Jurij ob
Ščavnici, št. 51910-630-76129.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene v zaprtih ovojnicah in označene z oznako “Ne odpiraj, ponudba za javni razpis za prevoz učencev”,
osebno ali po pošti, najkasneje do četrtka,
3. 12. 1998 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Sv. Jurij ob Ščavnici, Ul. Bratka Krefta 14, 9244 Sv. Jurij ob
Ščavnici.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 7.
decembra 1998 ob 13. uri, v sejni sobi
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici, Ul. Bratka Krefta 14, 9244 Sv. Jurij ob Ščavnici.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni pri odpiranju ponudb, morajo predložiti
pisno pooblastilo.
12., 13., 14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudbe
morajo veljati do 30. 1. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN):
– cena prevoza na kilometer,
– plačilni pogoji in fiksnost cen,
– kvaliteta in tehnična brezhibnost vozil,
s katerim se bo izvajal prevoz šolarjev (ponudnik predloži naslednje podatke o vozilih,
in sicer: število vozil, starost vozil, opremljenost – prezračevanje, ogrevanje, datum zadnjega tehničnega pregleda),
– kakovost in organizacija ponujene
storitve (čas, v katerem se lahko zagotovi nadomestno vozilo zaradi morebitne
okvare),
– reference, ki so jih ponudniki pridobili
z dosedanjim delom, predvsem pri prevozu
otrok,
– druge ugodnosti ponudnika.
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Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši ponudnik.
18. Druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
najkasneje v 15 dneh po javnem odpiranju
ponudb.
Predvideni datum objave dodelitve naročila je 24. december 1998.
19., 20.
Občina Sv. Jurij ob Ščavnici

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. 779/98
Ob-7974
1. Naročnik, poštni naslov: Veterinarski
zavod Slovenije, Cesta v Mestni log 51a,
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev.
3. Datum izbire: 14. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog za
zaključek postopka brez dodelitve naročila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: J. V. Valvasor, d.o.o.
6. (a) Kraj dobave: območne enote Veterinarskega zavoda Slovenije.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: tuja strokovna literatura
za leto 1998 in 1999.
7. Pogodbena vrednost: 10,282.223 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 17,779.170 SIT, 9,675.389 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: ugodna cena ter druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 47 z dne 29. 6. 1998, št. 421,
Ob-4123.
14.
Veterinarski zavod Slovenije
Št. 422/98
Ob-7972
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za varstvo in usposabljanje dr. Marijana Borštnarja, Dornava 128, 2252 Dornava, tel.
062/754-02-00, telefaks 062/755-050.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu ZJN.
3. Datum izbire: 15. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog

za zaključek postopka brez dodelitve naročila: najnižja končna cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, Ljubljana,
– Mercator zaščita, d.o.o., Rogozniška
c. 14, Ptuj,
– Timo, d.o.o., Budanje 1/i, Vipava.
6. (a) Kraj dobave: Zavod za varstvo in
usposabljanje dr. Marijana Borštnarja, Dornava 128, Dornava.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: obleka:
– obleka varovancev: 12752 kom,
– zaščitna obleka: 897 kom.
7. Pogodbena vrednost: 29,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 30,139.662,50 SIT, 14,772.531 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 63 z dne 18. 9.
1998; Ob-6613.
13.
Zavod za varstvo in usposabljanje
dr. Marijana Borštnarja, Dornava
Št. 2289/98-NŠ
Ob-7973
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro najugodnejšega ponudnika brez omejitev,
18. člen ZJN.
3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): naročnik ni izbral izvajalca v
zvezi z delno ponudbo iz 2. točke javnega
razpisa – tovorno vozilo z nadgradnjo –
teleskopska dvižna košara in z delno ponudbo iz 3. točke – tovorno vozilo 4 × 4,
ker na podlagi veljavnih ponudb po proučitvi ponudb ni mogel izbirati med dvema
popolnima in konkurenčnima ponudbama,
ki bi v celoti ustrezali tehničnim razpisnim
pogojem.
5.
6. (a),(b)
7., 8., 9., 10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 60 z dne 28. 8. 1998; JN 16/98
2. in 3. točka javnega razpisa.
Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 986
Ob-7982
1. Naročnik, poštni naslov: Bolnišnica
Golnik-Kopa, 4204 Golnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 2. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je za enako
opremo ponudil najnižjo ceno.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Alpos Meding, d.o.o., Leona Dobrotinška 2, Šentjur.
6. (a) Kraj dobave: Bolnišnica Golnik-Kopa, Golnik 36, 4204 Golnik.
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1. Chemo, d.d., Maistova 10, Ljub-

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65 z dne 25. 9. 1998, Ob-6731.
JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik
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(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava kompletne videoopreme z možnostjo fotodokumentiranja za endoskopsko enoto.
7. Pogodbena vrednost: 22,259.152 SIT.
8., 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 24,451.523 SIT, 22,259.152 SIT.
11., 12., 13.
Bolnišnica Golnik
Ob-7993
1. Naročnik, poštni naslov: Nacionalni inštitut za biologijo, Večna pot 111, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 2. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrana je bila ponudba ponudnika, ki najbolj ustreza razpisnim pogojem in
tehničnim zahtevam naročnika v zvezi s
predmetom naročila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Elex Unitrade, d.o.o., Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Morska biloška postaja, Fornače 41, Piran.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: raziskovalno plovilo za
Morsko biološko postajo Piran, skupaj z
rezervnimi deli in tehnično dokumentacijo,
ki vsebuje podatke o upravljanju in vzdrževanju plovila ter podatke o nabavi rezervnih
delov.
7. Pogodbena vrednost: 77,126.387,30
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 128,972.573 SIT, 71,853.600 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65 z dne 25. 9. 1998.
Nacionalni inštitut za biologijo
Št. 733/98
Ob-7994
1. Naročnik, poštni naslov: JZ Psihiatrična
bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 16. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih kriterijev in najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
a) čistilna sredstva:
1. Chemo, d.d., Maistrova 10, Ljubljana,
2. Era, d.d., Prešernova 10, Velenje,
3. Astra, d.d., Staničeva 41, Ljubljana;
b) papirna konfekcija:
1. Era, d.d., Prešernova 10, Velenje,
2. Bodo-Bojan Dolinšek, s.p., Polzela 42/b, Polzela;
c) vreče polietilen
1. Chemo, d.d., Maistrova 10, Ljubljana,
2. Bodo-Bojan Dolinšek, s.p., Polzela 42/b, Polzela;
d) pralna sredstva:

ljana,
2. Era, d.d., Prešernova 10, Velenje,
3. Astra, d.d., Staničeva 41, Ljubljana,
4. Bodo-Bojan Dolinšek, s.p., Polzela 42/b, Polzela.
6. (a) Kraj dobave: Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska ceta 37, Vojnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nezdravstveni material –
čistilna in pralna sredstva;
a) čistilna sredstva,
b) papirna konfekcija,
c) vreče polietilen,
d) pralna sredstva.
Količine blaga so razvidne iz predračunov posamezne grupe oziroma skupine.
7. Pogodbena vrednost:
a) čistilna sredstva – 2,066.377,50 SIT,
b) papirna konfekcija – 1,477.014,20
SIT,
c) vreče polietilen – 511.380 SIT,
d) pralna sredstva – 1,084.800 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
a) čistilna sredstva – 8, vendar 3 popolne ponudbe,
b) papirna konfekcija – 7, vendar 2 popolni ponudbi,
c) vreče polietilen – 6, vendar 2 popolni
ponudbi,
d) pralna sredstva – 8, vendar 4 popolne ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
a) čistilna sredstva – 2,883.053,42 SIT,
2,066.377,50 SIT;
b) papirna konfekcija – 1,567.506,90
SIT, 1,477.014,20 SIT;
c) vreče polietilen – 605.400 SIT,
511.380 SIT;
d) pralna sredstva – 1,679.414 SIT,
1,084.800 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65 z dne 25. 9. 1998, Ob-6730.
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Št. 732/98
Ob-7995
1. Naročnik, poštni naslov: JZ Psihiatrična
bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 22. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izpolnjevanje vseh 17 izločitvenih kriterijev in najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Petrol, Slovenska naftna
družba, d.d., Ljubljana, TOE Celje, Gaji 30,
Celje.
6. (a) Kraj dobave: Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik in DE
Ravne pri Šoštanju, Ravne 18, Šoštanj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nezdravstveni material –
kurilno olje, 250.000 litrov ekstra lahkega
kurilnega olja.
7. Pogodbena vrednost: 10,977.500 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2, vendar 1
popolna ponudba.
10., 11., 12.

Št. 736/98
Ob-7996
1. Naročnik, poštni naslov: JZ Psihiatrična
bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 2. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izpolnjevanje vseh 16 izločitvenih kriterijev in najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. Sanolabor, d.d., Leskovškova 4,
Ljubljana,
2. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: zdravstveni material –
zdravila in laboratorijski material.
Količine blaga so razvidne iz predračuna
skupine.
7. Pogodbena vrednost: 38,444.119,20
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 52,363.918,99 SIT, 38,444.119,20
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65 z dne 25. 9. 1998, Ob-6732.
JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Št. 169/1-1998
Ob-8043
1. Naročnik, poštni naslov: Center za
zdravljenje bolezni otrok, Šentvid pri Stični
44, 1296 Šentvid pri Stični, tel.
061/785-006, faks 061/785-052.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu ZJN.
3. Datum izbire: 6. november 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja končna cena in ostali
pogoji, navedeni v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. sadje in zelenjava: Mercator KZ
Stična, C. II. grupe odredov 17, 1295 Ivančna Gorica,
2. kruh in pecivo: Mercator Pekarna
Grosuplje, Gasilska 2, Grosuplje,
3. meso, jajca: Celjske mesnine, C. v
Trnovlje 17, Celje,
4. mleko in mlečni izdelki: Mlekarna
Celeia, Arja vas 92, Petrovče,
5. splošno prehrambeno blago: ABC
Tabor, Adamičeva 14, Grosuplje.
6. (a) Kraj dobave: Center za zdravljenje
bolezni otrok, Šentvid pri Stični 44, 1296
Šentvid pri Stični.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
živila: sadje in zelenjava – 3,486.285
SIT,
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kruh in pecivo – 1,205.335 SIT,
meso, jajca – 5,568.130 SIT,
mleko in mlečni izdelki – 1,598.420
SIT,
splošno prehrambeno blago –
3,394.031 SIT.
7. Pogodbena vrednost: 15,252.201
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 17.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
sadje in zelenjava: 3,370.419 SIT,
2,759.758 SIT,
kruh in pecivo: 844.049 SIT, 688.182
SIT,
meso, jajca: 5,937.680 SIT, 4,501.165
SIT,
mleko in mlečni izdelki: 1,899.020 SIT,
1,321.489 SIT,
splošno prehrambeno blago: 4,565.367
SIT, 3,065.067 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: razpis za predhodno ugotavljanje sposobnosti (po 50. členu ZJN) je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 69 z dne 9. 10.
1998, Ob-7121.
13.
Center za zdravljenje bolezni otrok
Šentvid pri Stični
Št. 8-459/98
Ob-8064
1. Naročnik, poštni naslov: Cankarjev
dom, kulturni in kongresni center, Prešernova 10, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 14. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je dosegel najvišje število točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: TSE, d.o.o., Tržaška 126,
1000 Ljubljana.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nabava kinoprojektorjev
za Kosovelovo dvorano.
7. Pogodbena vrednost: 15,410.522 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 22,149.138 SIT, 12,943.253 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 56 z dne 7. 8. 1998; Ob-5504.
Cankarjev dom
Št. 203/034/98 0200 01
Ob-8065
1. Naročnik, poštni naslov: Stanovanjski
sklad občine Maribor, Grajski trg 1, 2000
Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitve.
3. Datum izbire: 20. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naročila: za izbiro je bila odločilna ustreznost
stanovanja glede na potrebe naročnika. Ker
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je bil namen javnega razpisa pridobitev stanovanj za potrebe natečaja za oddajo v najem socialnih stanovanj, naročnik izmed ponujenih stanovanj ni izbral tistih, katerih bodoča najemnina bi bila za socialne upravičence previsoka.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Rešl Dubravka in Rešl Jaromir, Rotovški trg 7, Maribor.
6. (a) Kraj dobave: Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dvosobno stanovanje.
7. Pogodbena vrednost: 6,500.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 179.000 SIT/m2, 118.500 SIT/m2.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: glede
na to, da je bil natečaj namenjen nakupu
stanovanj za potrebe socialnega natečaja,
se naročnik ni odločil za odkup ponujenih
novih in komfortnih stanovanj.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 62 z dne 11. 9. 1998.
Stanovanjski sklad občine Maribor
Št. 200/1212/98 0200 01
Ob-8066
1. Naročnik, poštni naslov: Stanovanjski
sklad občine Maribor, Grajski trg 1, 2000
Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitve.
3. Datum izbire: 21. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naročila: za izbiro je bila odločilna ustreznost
stanovanja glede na potrebe naročnika in
cena. Ustreznost potrebam naročnika se je
preverjala na podlagi listinskih podatkov o
stanovanju in z ogledom.
5. Ime in naslovi izvajalcev, ki jim je bilo
naročilo dodeljeno:
– GAMA Gradbeno podjetje, d.o.o.,
Ljubljanska ul. 9, Maribor, 4 stanovanja na
Vrazovi v Mariboru (dve dvoinpolsobni stanovanji in dve enoinpolsobni stanovanji),
– D-Ing, d.o.o., po pooblaščencu VELT,
d.o.o., Parmova 8, 5 stanovanj na Ul. OF v
Mariboru (tri dvosobna stanovanja in dve
enoinpolsobni stanovanji),
– Milena Pušnik, Borova vas 2, Maribor,
dvosobno stanovanje Borova vas 2,
– Hudič Drago in Hudič Leopoldina, Gorkega 13, Maribor, po posredniku GIM,
d.o.o., trisobno stanovanje, Gorkega 13,
– Medvešček Tatjana, Kardeljeva 80,
Maribor, po posredniku GIM, d.o.o., dvosobno stanovanje, Kardeljeva 80,
– Slodej Simon, Cesta XIV divizije 55,
Maribor, pooblaščenec Hernet Alojza, Čagona 51, Cerkvenjak, dvoinpolsobno stanovanje, Kopitarjeva 3.
6. (a) Kraj dobave: Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: eno trisobno stanovanje,
tri dvoinpolsobna stanovanja, pet dvosobnih stanovanj in štiri enoinpolsobna
stanovanja, skupaj trinajst stanovanj v
Mariboru.

7. Pogodbena vrednost: 118,301.080
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 155.755 SIT/m2, 94.603 SIT/m2.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 63 z dne 18. 9. 1998.
Stanovanjski sklad občine Maribor
Št. 987
Ob-8067
1. Naročnik, poštni naslov: Bolnišnica
Golnik-KOPA, 4204 Golnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 5. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je ponudil opremo, ki izpolnjuje vse naročnikove zahteve.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Sanolabor, d.d., Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Bolnišnica Golnik-KOPA, Golnik 36, 4204 Golnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava opreme za kardiorespiratorni laboratorij.
7. Pogodbena vrednost: 20,002.231,20
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
20,002.231,20 SIT, 15,948.531,90 SIT.
11., 12., 13.
Bolnišnica Golnik-KOPA, Golnik
Št. 21/4/98
Ob-8068
1. Naročnik, poštni naslov: Univerza v
Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2,
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca – dobavitelja brez omejitev, sukcesivne dobave za obdobje dveh let, z izbiro
dveh najugodnejših ponudnikov.
3. Datum izbire: 4. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– reference (predvsem v državnih organih in javnih zavodih),
– cene, glede na ponudbeno konfiguracijo opreme,
– BON podatki,
– rok dobave od datuma naročila,
– jamstva – garancije, servisiranje,
– plačilni roki,
– število in strokovno usposobljenost zaposlenih,
– celovitost ponudbe,
– druge bonitete.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
a) Trendnet, d.o.o., Efenkova 61, 3320
Velenje,
b) Jerovšek computers, d.o.o., Breznikova 17, 1230 Domžale.
6. (a) Kraj dobave: Univerza v Ljubljani,
Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: računalniška strojna in
programska oprema.
7. Pogodbena vrednost:
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1. blagovna skupina: 5,000.000 SIT,
2. blagovna skupina: 35,000.000 SIT.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Sajarna, d.o.o., Maribor, Eurolesco, d.o.o., Ljubljana, Avtotehna Canon,
d.o.o., Ljubljana in Cankarjeva založba,
d.d., Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: lokacije pravosodnih
organov v RS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
Naročilo je dodeljeno naslednjim ponudnikom:
podjetje Sajama, d.o.o., Maribor: omare pisarniške visoke – 200 kosov, omare pisarniške nizke – 35 kosov, omare
rolo – 50 kosov, mize pisalne s predali d
= 160 cm – 106 kosov, mize pisalne s
predali d = 130 cm, mize strojepisne d
= 130 cm – 50 kosov, oprema pohištvena za sodnika/tožilca – 60 enot;
podjetje Eurolesco, d.o.o., Ljubljana: mize računalniške-kovinsko podnožje d =
80 cm – 60 kosov, mize računalniške-kovinsko podnožje d = 20 cm –
80 kosov, omare kovinske visoke – 25
kosov, blagajne-sefi – 8 kosov, stoli vrtljivi z opirali za roke – 110 kosov, stoli
vrtljivi brez opiral za roke – 200 kosov,
stoli h klubski mizam – 100 kosov, stoli
navadni – 100 kosov,
podjetje Avtotehna Canon, d.o.o., Ljubljana: aparati fotokopirni A3/A4 – 30 kosov, aparati fotokopirni A4 – 13 kosov,
podjetje Cankarjeva založba, d.d., Ljubljana: diktafoni za reprodukcijo – 50 kosov, diktafoni za snemanje in reprodukcijo – 65 kosov.
7. Pogodbena vrednost: Sajama, d.o.o.:
42,498.720 SIT; Eurolesco, d.o.o.:
13,944.384 SIT; Avtotehna Canon, d.o.o.:
7,495.288,65 SIT; Cankarjeva založba,
d.d.: 4,786.384,45 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 33.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: od 33
ponudb je bilo 22 popolno opremljenih.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 62 z dne 11. 9. 1998.
Ministrstvo za pravosodje
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a) 21,463.951,95 SIT,
b) 19,832.507,43 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 13.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 30,732.912 SIT, 18,585.609,40 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65 z dne 25. 9. 1998, Ob-6768.
Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Št. 403-02798-81/7
Ob-8069
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kont.
oseba Jože Dular, Dunajska c. 56-58, 1000
Ljubljana, tel. 061/178-91-35, faks
061/178-90-21.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 26. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– ponudbena cena,
– rok dobave,
– kvaliteta,
– ostali pogoji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Pomurske mlekarne, d.d.,
Industrijska 10, 9000 Murska Sobota.
6. (a) Kraj dobave: skladišče ponudnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 60.350 kg posnetega
mleka v prahu.
7. Pogodbena vrednost: 35 mio SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 910 SIT/kg, 580 SIT/kg.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65 z dne 25. 9. 1998, Ob-6852.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 032/98
Ob-8070
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
ponudnika po 50. členu zakona o javnih
naročilih.
3. Datum izbire: 8. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
1. blagovna skupina in 2. blagovna
skupina – najugodnejši po kriterijih in merilih naročnika glede na merila, določena v
razpisni dokumentaciji,
3. blagovna skupina – prispela samo
ena ponudba – razpis ponovljen.
5.
6. (a) Kraj dobave: RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
1. blagovna skupina: videokasete
VHS – 11.200 kosov,
2. blagovna skupina: betacam SP
kasete – 9.500 kosov.
7. Pogodbena vrednost:

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. blagovna skupina: 272,56 SIT/kos
in 222 SIT/kos,
2. blagovna skupina: 2.986,38
SIT/kos in 2.411,44 SIT/kos.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54 z dne 31. 7. 1998.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 402-04-90/98
Ob-8097
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a,
1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 19. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): usposobljenost in sposobnost
ponudnika za realizacijo razpisanih del, reference, ustreznost ponujenega programa,
plačilni pogoji, garancijski pogoji, druge
ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku,
konkurenčnost cen.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Pohištvo Iskra, d.o.o., Barletova 3, Medvode, Lesnina MG oprema,
d.d., Parmova 53, Ljubljana, Lesnina inženiring, d.d., Parmova 53, Ljubljana, Biring,
d.o.o., Motnica 5, Trzin.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana in ostali kraji
po Sloveniji.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniška in ostala oprema.
7. Pogodbena vrednost: 120,000.000
SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: vrednost se
določi ob posameznem naročilu.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,831.622 SIT, 3,454.708 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: ponudniki, katerim je bila priznana sposobnost za dobavo in montažo pisarniške in
ostale opreme, so pri vrednotenju ponudb
dosegli najmanj 85 točk.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 62 z dne 11. 9. 1998, Ob-6368.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade
Št. 226-2/98
Ob-8158
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za pravosodje RS, Župančičeva 3, 1000
Ljubljana, telefaks 061/12-61-050.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitve.
3. Datum izbire: 26. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, reference iz naslova javnih
naročil, garancijski rok, druge ugodnosti,
preference.

Št. 403-13/98
Ob-8159
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za pravosodje RS, Župančičeva 3, 1000
Ljubljana, telefaks 061/12-61-050.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 30. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, reference iz naslova javnih
naročil, garancijski rok.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Suzuki Odar, d.o.o., Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: lokacije pravosodnih
organov v RS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: naročilo je dodeljeno ponudniku: Suziki Odar, d.o.o., Ljubljana: 7 vozil na
štirikolesni pogon (4WD) znamke Suzuki
Baleno Wagon 1,6 GLX 4WD.
7. Pogodbena vrednost: 21,000.000 SIT.
8.
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9. Število prejetih ponudb: od ponudb
sta bili 2 popolno opremljeni.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 69 z dne 9. 10. 1998.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 403-2/98-0022-34
Ob-8127
1. Naročnik, poštni naslov: Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Župančičeva
3, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 2. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): ponudnik je od popolnih ponudb ponudil najnižjo ceno, ki je bila osnovno merilo.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SIJ, d.o.o., Lobodova 9,
1230 Domžale.
6. (a) Kraj dobave: Zavodi za prestajanje
kazni zapora.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: čistila in sredstva za osebno
higieno za zaprte osebe; količina je okvirna in je odvisna od števila zaprtih oseb.
7. Pogodbena vrednost: 17,939.850 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: nič.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– čistila: 20,573.400 SIT, 11,337.650
SIT,
– sredstva
za
osebno
higieno:
9,545.750 SIT, 6,602.200 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: ponudnik
je za oba segmenta ponudil najnižje cene in
na podlagi postavljenih meril niso v poštev
prišla druga merila iz razpisne dokumentacije.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: ni bil izveden.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65 z dne 25. 9. 1998; Ob-6797.
Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij
Ob-8128
1. Naročnik, poštni naslov: Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Župančičeva
3, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 3. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudnik je od popolnih ponudb
ponudil najnižjo ceno, ki je bila osnovno
merilo.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Petrol, d.d., Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Zavodi za prestajanje
kazni zapora.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 725.000 l kurilnega olja
– količina je okvirna in je odvisna od
vremenskih pogojev in števila zaprtih
oseb.
7. Pogodbena vrednost: 28,269.000 SIT.
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8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: nič.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 28,687.500 SIT, 28,269.000 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: ponudnik je edini ponudil takšno ceno in na
podlagi postavljenih meril niso v poštev prišla druga merila iz razpisne dokumentacije.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: ni bil izveden.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65 z dne 25. 9. 1998; Ob-6797
in popravek v Uradnem listu RS, št. 69 z
dne 9. 10. 1998; Ob-7168.
Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij
Št. 8111/1998/1854
Ob-8129
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, telefaks 061/174-25-62.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 28. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izvajalec je bil izbran na podlagi
meril, ki so bila objavljena v razpisni dokumentaciji, in sicer na podlagi ponudbene
cene (30%), plačilnih pogojev (4%) in tehničnih pogojev (66%).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo
dodeljeno: Merkur Kranj, PE Inženiring Novo
mesto, Kočevarjeva 7, 8000 Novo mesto.
6. (a) Kraj dobave: RTP Beričevo.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava in montaža sistema neprekinjenega napajanja za potrebe EBU Beričevo, izdelava projekta nadzornega sistema in vključitev sistema v
obratovanje.
7. Pogodbena vrednost: 39,950.468 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 39,950.468 SIT, 35,881.410,60 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 63 z dne 18. 9. 1998.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana
Št. 8120/1998/1903
Ob-8130
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, telefaks 061/174-25-62.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 27. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izvajalec je bil izbran na podlagi
meril, ki so bila objavljena v razpisni dokumentaciji, in sicer na podlagi ponudbene
cene (75%), plačilnih pogojev (5%), referenc za ponudnika (10%) in referenc za izvajalca (10%).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Elektronabava, d.d., Slovenska 58, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: RTP Okroglo, RTP
Beričevo.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 4 kosi 400 kV odklopnikov, 1 kos 220 kV odklopnik.
7. Pogodbena vrednost: 66,157.597,01
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 89,248.455 SIT, 87,427.058 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 62 z dne 11. 9. 1998.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana
Št. 81/33/501
Ob-8131
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 13. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– skupna ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– ISO standard,
– potrjene pozitivne reference,
– dobavni rok,
– neurejenost ponudbene dokumentacije.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Elektrotehna Elex, Dunajska c. 21, 1000 Ljubljana.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: DV 2 × 110 kV Okroglo–
Jeklarna 2; RTP 400/110 kV Okroglo;
dobava OPGW, obešalnega in spojnega
materiala.
7. Pogodbena vrednost: 73,762.072,20
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem ali tretjim: 66,032.610 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 79,293.329,30 SIT, 58,863.661,50
SIT (tehnično nepopolna).
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 62 z dne 11. 9. 1998; Ob-6329.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana
Št. 0048-308/55-98
Ob-8132
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za notranje zadeve Republike Slovenije, Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 11. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na javni razpis so prispele 3
veljavne ponudbe, za katere je bilo na odpiranju ponudb ugotovljeno, da so vse formalno popolne. Naročnik je pri pregledu
ponudb ugotovil, da iz njih ni razvidna kvaliteta ponujene opreme, zato je bil dne
11. 9. 1998 opravljen ogled referenčnih
objektov. Pri ocenjevanju ponudb dne
11. 9. 1998 je naročnik upošteval vsa merila, podana v razpisni dokumentaciji (finančna usposobljenost, reference, dose-
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13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54 z dne 31. 7. 1998; Ob-5312.
Ministrstvo za notranje zadeve RS

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev.
3. Datum izbire: 23. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudnik je posredoval najnižjo
ponudbo, cene so fiksne, nudi najugodnejše
plačilne pogoje, najboljše reference ter ugoden način usklajevanja izhodiščnih cen v primeru faznosti izvedbe del.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Hidrogradnja Križman, Ludvik
Križman, s.p., Portorož, Liminjanska c. 111,
Lucija, 6320 Portorož.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: vsa gradbena dela,
potrebna za izgradnjo javne fekalne kanalizacije v naselju Seča – Paderno.
7. Pogodbena vrednost: 19,000.000 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: izbrani ponudnik nima podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 33,300.127 SIT, 19,000.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 61 z dne 4. 9. 1998.
Občina Piran
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danji poslovni odnos, certifikat ISO in atesti oziroma certifikati o ustreznosti, ustreznost ponujenega programa, rok izvedbe
del, garancijski rok, ponudbena cena) in
zaščito domačih ponudnikov. Naročnik je
ugotovil, da je po merilih iz razpisne dokumentacije najugodnejšo ponudbo predložil
ponudnik Biring, d.o.o. in bil zato izbran
kot najugodnejši ponudnik.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Biring, d.o.o., Motnica 5,
1236 Trzin.
6. (a) Kraj dobave: Službena stanovanja
Ministrstva za notranje zadeve Republike
Slovenije, v Celju in Ljubljani.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: izdelava, dobava in montaža
opreme v službenih stanovanjih MNZ.
7. Pogodbena vrednost: 6,015.937 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal
podizvajalcem
ali
tretjim:
4,812.749,60 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 5,431.410 SIT, 7,240.275 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 56 z dne 7. 8. 1998; Ob-5379.
Ministrstvo za notranje zadeve RS
Št. 0048-308/54-98
Ob-8133
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za notranje zadeve Republike Slovenije, Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 4. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na javni razpis je prispelo 7 veljavnih ponudb, za katere je bilo na odpiranju
ponudb ugotovljeno, da so vse formalno popolne. Naročnik je pri analizi ponudb tri ponudbe izločil zaradi vsebinske nepopolnosti.
Pri ocenjevanju ponudb je naročnik upošteval vsa merila, podana v razpisni dokumentaciji (finančna usposobljenost, reference, dosedanji poslovni odnos, certifikat ISO in atesti oziroma certifikati o ustreznosti, ustreznost ponujenega programa, rok izvedbe del,
garancijski rok in ponudbena cena) in zaščito domačih ponudnikov. Naročnik je ugotovil, da je po merilih iz razpisne dokumentacije najugodnejšo ponudbo predložil ponudnik
Biring, d.o.o. in bil zato izbran kot najugodnejši ponudnik.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Biring, d.o.o., Motnica 5,
1236 Trzin.
6. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za notranje
zadeve Republike Slovenije, Kotnikova 8,
Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: izdelava, dobava in montaža pisarniške in druge opreme v objektu na Kotnikovi 8.
7. Pogodbena vrednost: 11,766.106 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal
podizvajalcem
ali
tretjim:
9,412.884,80 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 12,481.002,20 SIT, 9,299.850 SIT.
11., 12.

Ob-8134
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): javni razpis ni uspel, ker je bila do
roka predložitev ponudb, predložena samo
ena ponudba.
5.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: strojna in programska oprema za Univerzalni poštni predal.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 63 z dne 18. 9. 1998; Ob- 6553.
Telekom Slovenija, d.d.

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. 84/98
Ob-7848
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 15. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– najnižja cena,
– najugodnejše reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: VGP Drava Ptuj, d.d., Žnidaričevo nabrežje 11, 2250 Ptuj.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ekološka sanacija odlagališča komunalnih odpadkov med
P2 – P4 v Brstju pri Ptuju (preddela, gradbena dela in odplinjavanje).
7. Pogodbena vrednost: 19,217.041 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 20,852.059 SIT, 19,217.041 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65 z dne 25. 9. 1998.
Mestna občina Ptuj
Št. 353-66/89-98
Ob-7984
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Piran,
Tartinijev trg 2, 6330 Piran.

Št. 3/736A-98
Ob-7959
1. Naročnik, poštni naslov: Krajevna
skupnost Portorož, Obala 16, Portorož.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 29. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): strokovna razpisna komisija je izdelala analizo prispelih ponudb in iz sledečih
razlogov – popolnost ponudbe, reference za
doslej opravljena gradbena dela na podobnih reprezentančnih objektih, primerne cene
– se je Svet KS Portorož odločil za dodelitev
naročila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SGP Koper, d.d., Obrtniška
30, Koper.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih del
ter kraj izvedbe: gradbena dela – obnova
poslovne stavbe Obala 16, v Portorožu.
7. Pogodbena vrednost: 43,891.669 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: Stavbenik
elektromont – elektroinstalacije 8%, IMP
Montaža Koper – strojne instalacije 19%, Slikoplast Koper – slikopleskarska dela 3%,
Valeta Portorož – keramika, tlaki 7%, Aluminj
Montal Komen – aluminij 13%, Kovinoklep
Portorož – kleparska dela 1%.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 47,301.321,50 SIT, 43,185.694 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: strokovna
razpisna komisija je po opravljeni analizi prispelih ponudb v ožji izbor izvajalca uvrstila tri
približno enakovredne ponudnike, s katerimi
je opravila dodatne pogovore. Dokončno se
je o dodelitvi naročila odločal Svet KS Portorož na 35. seji 29. 10. 1998.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št. 65 z dne 25. 9. 1998, št.
3/599 – 98.
Krajevna skupnost Portorož
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Ob-7987
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 4. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Begrad, d.d., Črnomelj, Zadružna cesta 16, 8340 Črnomelj.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: cestna razsvetljava ob
regionalni cesti RI/218 od Črnomlja do
Kanižarice.
7. Pogodbena vrednost: 6,907.430 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem ali tretjim: 4,259.200 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7,700.050 SIT, 6,907.430 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 69 z dne 9. 10. 1998, Ob-7076.
Občina Črnomelj
Št. 1665
Ob-7988
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slovenije, d.d., PE Koper, Kolodvorska c. 9,
Koper.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): zbiranje predlogov.
3. Datum izbire: 30. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena, druga merila, predvidena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Edes, d.o.o., Koper.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija zaključnega
fasadnega sloja in predelava obstoječih
okenskih žaluzij.
7. Pogodbena vrednost: 19,221.036 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 24,802.400 SIT, 19,221.036 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: vrednotenje ponudb je bilo tehnično, ekonomsko-komercialno ter pravno.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 67 z dne 2. 10. 1998, Ob-6951.
Telekom Slovenije, d.d.
PE Koper
Ob-8099
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, Izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefaks 133-22-51.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 3. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja ponudbena cena ob zadovoljevanju pogojev za
priznano usposobljenost in sposobnost.
5. Ime in naslov izbranega izvajalca: Cestno podjetje Celje, Lava 42, 3000 Celje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: AC Arja vas – Vransko;
ureditev dostopov do kmetijskih in gozd-
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nih zemljišč, ureditev odvodnjavanja, zagotovitev prometne varnosti.
7. Pogodbena vrednost: 98,642.735 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: najvišja: 108,735.460 SIT, najnižja:
98,642.735 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list RS,
št. 63, Obj-6672A, z dne 18. 9. 1998.
14.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Ob-8101
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, Izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefaks 133-22-51.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 3. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja ponudbena cena ob zadovoljevanju pogojev za
priznano usposobljenost in sposobnost.
5. Ime in naslov izbranega izvajalca: J.V.
Primorje d.d., Vipavska 3, Ajdovščina in Cestno podjetje Koper, Ulica 15. maja 14, 6000
Koper.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: HC Izola – Jagodje;
dograditev obstoječe dvopasovnice.
7. Pogodbena vrednost: 380,035.423
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: najvišja: 410,730.525,40 SIT, najnižja:
380,035.423 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 62, z dne 11. 9. 1998.
14.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 632/98
Ob-8098
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Adamič Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana, Oddelek
za gospodarjenje z nepremičninami, Adamič
Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, tel.
306-12-17, faks 306-12-13.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42. člen ZJN).
3. Datum izbire: 2. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek postopka brez dodelitev naročila: nižja ponudbena cena, dolžina garancij, rok izvedbe, usposobljenost za izvedbo del.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GP Grosuplje, d.d., Emonska
8, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih del
ter kraj izvedbe: izvedba gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del za celovito prenovo objekta, Stari trg 32, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 153,704.347,30
SIT.
8.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 164,777.519,18 SIT, 153,704.347,30
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 62 z dne 11. 9. 1998.
Mestna občina Ljubljana
Št. 353-66/89-98
Ob-8102
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Piran,
Tartinijev trg 2, 6330 Piran.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): javni razpis brez omejitve.
3. Datum izbire: 23. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudnik je posredoval najnižjo
ponudbo, cene so fiksne, nudi najugodnejše
plačilne pogoje, najboljše reference ter ugoden način usklajevanja izhodiščnih cen v primeru faznosti izvedbe del.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Hidrogradnja Križman, Ludvik
Križman, s.p., Portorož, Liminjanska c. 111,
Lucija, 6320 Portorož.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: vsa gradbena dela,
potrebna za izgradnjo javne fekalne kanalizacije v naselju Seča – Paderno.
7. Pogodbena vrednost: 19,000.000 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: izbrani ponudnik nima podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 33,300.127 SIT, 19,000.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 61 z dne 4. 9. 1998.
Občina Piran
Št. 64/37-456
Ob-8103
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Naklo, kont. oseba Drago Goričan, Glavna cesta 24, 4202 Naklo, tel. 064/471-890, faks
064/471-688.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis gradbenih del
brez omejitev.
3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo na naslovu Občina Naklo, Glavna cesta 24, 4202 Naklo, 9. oktobra 1998 ob
11.30.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena cena, referenčna lista, garancija na izvršena dela in dosedanje
izkušnje na podobnih delih v občini.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SGP Gradbinec, d.d., Nazorjeva 1, Kranj.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja fekalnega
kanala od AC Kranj–Jesenice do Glavne
ceste v Naklem.
7. Pogodbena vrednost: 7,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7,821.882 SIT, 6,609.716 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 63 z dne 18. 9. 1998, Št.
64/18-387, Ob-6616.
Občina Naklo
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 5,238.786 SIT, 3,582.063 SIT.
11., 12.
Mestna občina Celje

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 19. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je v postopku
ocenjevanja dosegel višje število točk kot
drugi ponudnik.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Vodnogospodarski inštitut
Ljubljana, Hajdrihova 28.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: hidrološka študija Pesnice (novelacija v zvezi
z načrtovano avtocesto).
7. Pogodbena vrednost: 4,793.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 4,998.175 SIT, 4,793.500 SIT.
11., 12.
Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave
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ZJN-03-S - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov
o izidu razpisa storitev
Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa storitev po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih
Št. 363-02-73/98
Ob-7975
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a,
1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 19. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ob pregledu in ocenjevanju ponudb je strokovna komisija iz postopka oddaje naročila skladno z izločitvenimi kriteriji,
navedenimi v splošnih razpisnih pogojih, izločila eno nepopolno ponudbo, pri popolnih ponudbah pa je ugotovila, da nobena
ponudba ne ustreza zahtevam razpisne dokumentacije glede bistvenih elementov ponudbe. Zato naročnik po določilih drugega
odstavka 42. člena zakona o javnih naročilih ne more sprejeti sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7,684.554 SIT, 2,381.179,34 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: ponovni javni razpis je bil objavljen:
Uradni list RS, št. 62 z dne 11. 9. 1998
pod št. 6466.
Vlada RS
Servis skupnih služb vlade
Ob-7976
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Celje, Zavod za informatiko, Trg celjskih
knezov
9,
3000
Celje,
tel. 063/484-822, faks 063/484-559 ali
elektronska pošta info@celje.si.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 19. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral izvajalca, se navede razlog za zaključek postopka brez dodelitve naročila: status ponudnika 25%, tehnične lastnosti ponujene
opreme
40%,
servisiranje
ponujene opreme 10%, komercialni pogoji 25%, cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Maček, d.o.o., Mariborska
86, 3000 Celje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izgradnja ethernet računalniškega omrežja.
7. Pogodbena vrednost: 3,607.957 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.

Št. 3161-112/98
Ob-7977
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Agencija RS za učinkovito rabo
energije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 28. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): po kriterijih razpisne dokumentacije za ponovni javni razpis je naročnik ugotovil, da ponudba izbranega izvajalca kot
celota zelo kvalitetno izdelana in v celoti
ustreza vsem zahtevanim elementom.
Ponudba izkazuje najboljšo kvaliteto promocije izmed treh popolnih ponudb. Prav
tako ima razdelan pristop k izvedbi projekta, ki zagotavlja enakomerno teritorialno pokritost cele Slovenije. Iz ponudbe so razvidne predlagane izboljšave v izvedbi projekta
glede na razpisano, kar dokazuje, da je ponudnik v celoti doumel osnovni cilj projekta
in mu dodal inventivne pristope.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Korona plus, Cesta na loko
19, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: projekt “Spodbujanje učinkovite rabe energije v gospodinjstvih – uporaba energijsko učinkovitih žarnic”.
7. Pogodbena vrednost: 15,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4, od tega 3
popolne ponudbe.
10., 11., 12.
Agencija RS za učinkovito rabo
energije
Št. 730/98
Ob-7997
1. Naročnik, poštni naslov: JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 15. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izpolnjevanje vseh 14 izločitvenih kriterijev in najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Belin – IPP, d.o.o., Ratanska vas 16, Rogaška Slatina.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: pranje
perila v letu 1999, 55.500 kg perila.
7. Pogodbena vrednost: 6,590.625 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4, vendar 3
popolne ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7,659.000 SIT, 6,590.625 SIT.
11., 12.
JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Št. 400-02-13/98
Ob-8003
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo
narave, 1000 Ljubljana, p. p. 2608, Vojkova 1b.

Št. 400-02-12/98
Ob-8004
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Uprava RS za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljubljana in Občine Ajdovščina, Nova Gorica,
Vipava, Idrija, Kanal.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovljeni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 12. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): v postopku odpiranja ponudb je
bilo ugotovljeno, da sta v predpisanem roku
oddala dva ponudnika, vendar ena od ponudb ni bila popolna, zato so naročniki sprejeli sklep o oddaji edinemu ponudniku z
neposredno pogodbo.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Hidroinženiring, d.o.o., Ljubljana, Slovenčeva 95.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: strokovne podlage za varovanje kraških vodnih virov Trnovsko – Banjške planote.
7. Pogodbena vrednost: 9,604.000 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem ali tretjim: 3,621.068 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: samo
ena popolna ponudba v ponovljenem javnem razpisu.
12.
Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave
Št. 1/7-816/SK72-98
Ob-8015
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana, Cigaletova 15.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 2. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): pogoji zavarovanja s klavzulami,
ponudbena cena, reference, plačilni pogoji, druge ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Adriatic, zavarovalna družba, d.d.,
Ljubljanska c. 3a, Koper, za zavarovanje
premoženja, oseb in interesov v Poslovnih
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enotah Telekoma Slovenije, d.d.: Celje, Koper, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Trbovlje in upravi – sedežu podjetja,
– Zavarovalnica Maribor, d.d., Cankarjeva 3, Maribor, za zavarovanje premoženja, oseb in interesov v Poslovnih enotah
Telekoma Slovenije, d.d.: Kranj, Nova Gorica in Novo mesto.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: zavarovanje premoženja, oseb in interesov.
7. Pogodbena
vrednost:
skupaj
273,494.888 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 991,627.404 SIT, 222,367.753 SIT.
11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l. RS, št. 62 z dne
11. 9. 1998, Ob-6477.
Telekom Slovenije, d.d.
Ob-8016
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana, Cigaletova 15.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): nosilni kriteriji pri izbiri najboljših
ponudnikov so bili ponudbena cena, rezultati testiranja vzorčnih računalnikov, reference na področju del, garancijski rok, servisni
odzivni čas, dobavni roki in roki izvedb del,
servisiranje po poteku garancijskega roka
ter ostala merila, ki so bila razvidna iz razpisne dokumentacije.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: za nakup računalnikov je izbrano podjetje Lancom, d.o.o., Ljubljana,
za nakup tiskalnikov je izbrano podjetje Hermes Plus, d.d., Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: investicijski nakup PC računalniške opreme.
7. Pogodbena vrednost: podjetje Lancom, d.o.o., vrednost nakupa je
54,748.000 SIT, podjetje Hermes Plus,
d.o.o., vrednost nakupa je 6,533.672 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 20.
10., 11., 12., 13.
Telekom Slovenije, d.d.
Ob-8017
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana, Cigaletova 15.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ugotavljamo, da obstaja samo
ena popolna ponudba in v skladu z 41. členom zakona o javnih naročilih ne moremo
sprejeti sklepa o izbiri.
5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: tisk
internega glasila Škrjanček.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10., 11., 12., 13.
Telekom Slovenije, d.d.
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Ob-8018
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana, Cigaletova 15.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): v skladu s 34. členom zakona o
javnih naročilih komisija ugotavlja, da ne obstajata vsaj dve primerljivi ponudbi in s tem
ni izpolnjen formalni znak za uspeh tega
javnega razpisa.
5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: potisk
in embaliranje telefonskih kartic/telekartic.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12., 13.
Telekom Slovenije, d.d.
Št. 014209/98
Ob-8019
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): brez omejitev.
3. Datum izbire: 4. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek postopka brez dodelitve naročila: najnižja
skupna ponudbena vrednost.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cleaning, d.o.o., Zvonarska
1, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: čiščenje poslovnih prostorov v PE Ljubljana,
redno čiščenje, 6 × tedensko, 10506,31
m2; generalno čiščenje, 1 × mesečno,
12676,85 m2; pometanje asfalta, 1 ×
tedensko, 1000 m2.
7. Pogodbena vrednost: 42,079.138
SIT, letno čiščenje.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
46,714.754,40 SIT, 42,079.137,60 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 65 z
dne 25. 9. 1998, Ob-6794.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 90315-53/1998-6
Ob-8104
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska
uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 29. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek postopka 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 naročilo dodeljeno:
– naloga 3.1.: Geodetski zavod Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana,
– naloga 3.2.: Inštitut za geodezijo in
fotogrametrijo FGG, Jamova ulica 2, 1000
Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
– izdelava digitalnih katastrskih načrtov - Koper 2 in Postojna,
– izdelava digitalnih katastrskih načrtov - Lendava.
7. Pogodbena vrednost:
– naloga 3.1.: 2,785.727 SIT,
– naloga 3.2.: 4,355.026 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogodbo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb:
– naloga 3.1.: 2,
– naloga 3.2.: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– naloga 3.1.: najnižja 2,785.727 SIT,
najvišja 3,085.985 SIT,
– naloga 3.2.: najnižja 4,355.026 SIT,
najvišja 4,725.203 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12., 13.
Geodetska uprava RS
Št. 903/5-4/1998-12
Ob-8105
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska
uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 14. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral izvajalca, se navede razlog za zaključek postopka brez dodelitve naročila: Naročilo ni dodeljeno, ker nista ostali dve popolni ponudbi (prvi odstavek 41. člena
ZJN). Ena od ponudb je bila v fazi pregleda in ocenjevanja izločena kot vsebinsko
nepopolna.
To je bil že ponovljeni razpis.
5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: dodeljenih del ni. Predmet javnega naročila so
bile storitve in sicer:
– usklajevanje in dovzdrževanje digitalnih katastrskih načrtov na IOGU Ljubljana – na območju Mestne občine Ljubljana.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– naloga 3.1.: najnižja 18,753.000 SIT,
najvišja 24,691.320 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12., 13.
Geodetska uprava RS
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– naloga 3.2.: najnižja 5,600.000 SIT,
najvišja 6,100.000 SIT,
– naloga 3.3.: najnižja 1,500.000 SIT,
najvišja 1,608.150 SIT,
– naloga 3.4.: najnižja 16,830.170 SIT,
najvišja 18,200.000 SIT,
– naloga 3.5.: najnižja 903.804 SIT, najvišja 1,001.220 SIT,
– naloga 3.6.: najnižja 483.966 SIT, najvišja 536.130 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12., 13.
Geodetska uprava RS

– neurejenost ponudbene dokumentacije.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Abyss, d.o.o., Savska cesta
3, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: DV 2 ×
110 kV Okroglo-Jeklarna 2 OPGW Okroglo–Radovljica–Moste; dobava in montaža vozliščne TK opreme SDH, napajalnih naprav in terminalov DZ.
7. Pogodbena vrednost: 73,105.951,50
SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 56,500.000
SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 74,777.517 SIT, 73,105.951,50 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 62 z dne 11. 9.
1998; Ob-6331.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
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Št. 90315-45/1998-10
Ob-8106
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska
uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 29. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek postopka brez dodelitve naročila: velja za vseh
šest razpisanih nalog 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 naročilo dodeljeno:
– naloga 3.1.: Monolit d.o.o., Letališka
17/II, 1000 Ljubljana,
– naloga 3.2.: Igea d.o.o., Koprska 94,
1000 Ljubljana,
– naloga 3.3.: Igea d.o.o., Koprska 94,
1000 Ljubljana,
– naloga 3.4.: Geodetski zavod Celje,
Ulica XIV. divizije 10, 3000 Celje,
– naloga 3.5.: Geodetski zavod Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana,
– naloga 3.6.: Geodetski zavod Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
– uskladitev meja območij zajema
DKN – območje A,
– uskladitev meja območij zajema
DKN – območje B,
– transformacija DKN-DOF: območje
Maribor,
– zajem podatkov v register stavb v
Občini Slovenska Bistrica,
– izdelava digitalnih katastrskih načrtov - Domžale,
– izdelava digitalnih katastrskih načrtov - Zagorje ob Savi.
7. Pogodbena vrednost:
– naloga 3.1.: 5,700.000 SIT,
– naloga 3.2.: 5,600.000 SIT,
– naloga 3.3.: 1,500.000 SIT,
– naloga 3.4.: 7,680.170 SIT,
– naloga 3.5.: 903.804 SIT,
– naloga 3.6.: 483.966 SIT,
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogodbo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): podizvajalci bodo sodelovali samo
pri izvedbi naslednje naloge in sicer: – naloga 3.2.: 23,5% vrednosti pogodbenega
dela.
9. Število prejetih ponudb:
– naloga 3.1.: 2,
– naloga 3.2.: 2,
– naloga 3.3.: 2,
– naloga 3.4.: 2,
– naloga 3.5.: 2,
– naloga 3.6.: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– naloga 3.1.: najnižja 5,700.000 SIT,
najvišja 6,100.000 SIT,

Št. 90315-54/1998-3
Ob-8107
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska
uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 29. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek postopka brez dodelitve naročila:
– 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 naročilo dodeljeno: – naloga 3.1.: Geodetski
zavod Slovenije, Zemljemerska ulica 12,
1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdelava digitalnih katastrskih načrtov - Ilirska
Bistrica.
7. Pogodbena vrednost: – naloga 3.1.:
1,327.650 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogodbo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: – naloga
3.1.: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: – naloga 3.1.: najnižja 1,327.650 SIT,
najvišja 1,470.750 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12., 13.
Geodetska uprava RS
Št. 81-33/514
Ob-8113
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 14. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– skupna ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– ISO standard,
– potrjene pozitivne reference,
– rok izvedbe,

Št. 81-33/514
Ob-8114
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 14. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– skupna ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– ISO standard,
– potrjene pozitivne reference,
– rok izvedbe,
– neurejenost ponudbene dokumentacije.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Pap Telematika, d.d., Pivovarniška 6, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: DV 2 ×
110 kV Okroglo-Jeklarna 2 OPGW Okroglo–Radovljica–Moste; dobava in montaža kabelskih cevi, uvodnih kablov in
končne kabelske opreme ter montaža
kabelskih spojk z meritvami kabelskega
sistema.
7. Pogodbena vrednost: 8,351.196,86
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,192.269,80 SIT, 8,351.196,86
SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 62 z dne 11. 9.
1998; Ob-6333.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 81-33/509
Ob-8115
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 13. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
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– skupna ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– ISO standard,
– potrjene pozitivne reference,
– neurejenost ponudbene dokumentacije.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Dalen, d.o.o., Šlandrova 10,
1231 Ljubljana-Črnuče.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: DV 2 ×
110 kV Okroglo-Jeklarna 2 OPGW Okroglo–Radovljica–Moste; montaža OPGW.
7. Pogodbena
vrednost:
13,542.964,96 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal
podizvajalcem
ali
tretjim:
12,421.963,91 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 20,998.253,55 SIT, 13,423.707,78
SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 62 z dne 11. 9.
1998; Ob-6330.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 81-33/514
Ob-8116
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 14. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– skupna ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– ISO standard,
– potrjene pozitivne reference,
– rok izvedbe,
– neurejenost ponudbene dokumentacije.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Elektronabava, d.d., Slovenska 58, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: DV 2 ×
110 kV Okroglo-Jeklarna 2 OPGW Okroglo–Radovljica–Moste; dobava in montaža vozliščne TK opreme FMX.
7. Pogodbena vrednost: 120,073.885
SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal
podizvajalcem
ali
tretjim:
113,967.635 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 120,073.885 SIT, 118,612.317 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 62 z dne 11. 9.
1998; Ob-6332.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 024/98
Ob-8120
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): razpis po 50. členu ZJN.
3. Datum izbire: 6. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): v skladu z merili v razpisni doku-
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mentaciji naročnik ni izbral nobenega ponudnika, ker nobena od prispelih ponudb ni
v celoti ustrezala.
5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 146.630,09 SIT na izdelek in
140.899,50 SIT na izdelek.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti : Uradni list RS,
št. 57, dne 14. 8. 1998.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 025/98
Ob-8121
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): razpis po 50. členu ZJN.
3. Datum izbire: 5. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): v skladu z merili v razpisni dokumentaciji naročnik ni izbral nobenega ponudnika, ker nobena od prispelih ponudb ni
v celoti ustrezala.
5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 49.900 SIT na dan in 35.000 SIT na
dan.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti : Uradni list RS,
št. 54, dne 31. 7. 1998.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-8122B
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, Izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, telefax 133-22-51.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Datum izbire: 3. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena ob zadovoljevanju pogojev za priznano usposobljenost in sposobnost.
5. Ime in naslov izbranega izvajalca: Geodetski zavod Slovenije, Zemljemerska 12,
1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izdelava topografskih
načrtov v merilu 1:1000 za odsek AC
Fram–Hajdina.
7. Pogodbena vrednost: 14,980.000
SIT
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 17,360.000 SIT, 14,980.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 61 z dne 4. 9. 1998; Ob-6243C.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji
Ob-8122C
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, Izpostava Ljubljana,

Einspielerjeva 6, telefax 133-22-51.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Datum izbire: 3. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena ob zadovoljevanju pogojev za priznano usposobljenost in sposobnost.
5. Ime in naslov izbranega izvajalca: SŽ
Projektivno podjetje Ljubljana, d.d., Vilharjeva 16a, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: študija izvedljivosti
razvoja železniške proge Ormož–Ljutomer–Murska Sobota–Puconci; AC Vučja
vas–Beltinci.
7. Pogodbena vrednost: 54,201.600
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 58,300.000 SIT, 54,201.600 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 63 z dne 18. 9. 1998;
Ob-6672Č.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji
Ob-8122Č
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, Izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, telefax 133-22-51.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Datum izbire: 3. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena ob zadovoljevanju pogojev za priznano usposobljenost in sposobnost.
5. Ime in naslov izbranega izvajalca: Tiring, d.o.o., Mačkovci 56, 1230 Domžale.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: študija izvedljivosti
železniške povezave Lendava–obstoječa proga Ormož–Murska Sobota, AC
Beltinci–Pince.
7. Pogodbena vrednost: 59,847.700
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 64,522.000 SIT, 59,847.700 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 63, z dne 18. 9. 1998;
Ob-6672D.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji
Ob-8122D
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, Izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, telefax 133-22-51.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Datum izbire: 3. 11. 1998.

Št.

77 / 13. 11. 1998 / Stran 7081

4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena ob zadovoljevanju pogojev za priznano usposobljenost in sposobnost.
5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ukrepi na cestnem
omrežju v ožjem vplivnem področju AC
Maribor–Madžarska meja.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: na ponovni javni razpis se je prijavil en ponudnik,
zato se v skladu s 34. členom zakona o
javnih naročilih odda delo s sklenitvijo neposredne pogodbe na podlagi zbiranja ponudb.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 61 z dne 4. 9. 1998; Ob-6243D.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji

nu zakona o javnih naročilih: strokovna komisija za izvedbo javnega naročila, ki je bila
imenovana s sklepom ob pričetku oddaje
javnega naročila št. NAB-7 z dne 23. 10.
1998 je na podlagi dokumentacije prejete
od tehnične službe ugotovila, da obstaja
samo en proizvajalec takšnega spektrometra, ki na podlagi emisijskega spektra lahko
odredi ogljik in ostale kovine. 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: 23. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): specifični tehnični zahtevki.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Metorex GmbH, Weisenweg
18, 65824-Schwalbach, BRD.
6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško, d.o.o., Vrbina 12, Krško, Slovenija.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: ARC-MET 930 prenosni
optični emisijski spektrometer – 1 komplet.
7. Pogodbena vrednost: 13,712.185
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
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4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena ob zadovoljevanju pogojev za priznano usposobljenost in sposobnost.
5. Ime in naslov izbranega izvajalca:
IMOS GEA, d.o.o., Dunajska 58, 1000
Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: poročilo o vplivih na
okolje za AC odsek Vrba–Peračica.
7. Pogodbena vrednost: 5,942.614,57
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 5,942.700 SIT, 5,650.707 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 60 z dne 28. 8. 1998;
Ob-6067A.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji
Ob-8122E
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, Izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, telefax 133-22-51.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Datum izbire: 3. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena ob zadovoljevanju pogojev za priznano usposobljenost in sposobnost.
5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: poročilo o vplivih na
okolje za rekonstrukcijo regionalne ceste R-353 na odseku Radenci–Vučja
vas.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: na javni razpis sta se prijavila dva ponudnika. Po
pregledu in oceni ponudb je bilo ugotovljeno, da sta bili obe ponudbi nepopolni. Glede na določilo prvega odstavka 41. člena
ZJN, DARS, d.d., ni sprejel sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika in je po drugem
in tretjem odstavku 41. člena ZJN sprejel
sklep o ponovnem javnem razpisu pod spremenjenimi pogoji.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 58-59 z dne 21. 8. 1998;
Ob-5903B.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji
Ob-8122F
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, Izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, telefax 133-22-51.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Datum izbire: 3. 11. 1998.

ZJN-04-B - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila blaga
Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila blaga po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih
Št. 1148/14909
Ob-7960
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, Vrbina 12, Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: javno naročilo
se odda proizvajalcu rezervnih delov, firmi
Westinghouse Technology Services, S.A.,
ker je edina sposobna za dobavo elektromotorja 449TZ, 380V, 98/49HP ter je verificirana kot edina na podlagi zahtevanih
predpisov.
3. Datum izbire: 29. oktober 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): kvaliteta, cene rezervnih delov
ter varnostni razlog.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Westinghouse Technology
Services, S.A., Agustin de Foxa 29, 28036
Madrid, Spain.
6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško, Vrbina 12, Krško.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: Elektromotor 449TZ,
380V, 98/49HP – 1 komad.
7. Pogodbena vrednost: 34,987.084 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 1150/14903
Ob-7961
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. čle-

Ob-8001
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Informacijski center, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: sklep direktorice IC z dne 29. 10. 1998 iz katerega izhaja, da se javno naročilo odda po 55. čl., prvi
odst., 3. tč.
3. Datum izbire: 29. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): oprema, ki je zajeta v javnem
naročilu, bo vstavljena v obstoječe okvire
diskovnih enot in bo uporabljala obstoječe
kontrolne enote. Obstoječo opremo v Informacijskem centru zavoda je dobavil in instaliral IBM Slovenija, ki je tako edini usposobljen za primerno in racionalno nadgradnjo
opreme, ki je predmet javnega naročila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IBM Slovenija, d.o.o., Trg
Republike 3, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: Virtual array storage - 210
GB.
7. Pogodbena vrednost: protivrednost
159.000 USA $ in uvozni ter manipulativni
stroški.
8., 9., 10., 11.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Št. 014209/98
Ob-8033
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: edino primerna in razpoložljiva lokacija.
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3. Datum izbire: 5. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): primerna lokacija in cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Merkator Dolenjska, d.d.,
Livada 8, 8000 Novo mesto.
6. (a) Kraj dobave: Trebnje, Goljev trg
11.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: poslovni prostori v velikosti 1069 m2 s pripadajočim zemljiščem.
7. Pogodbena vrednost: 90,000.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ne.
9. Število prejetih ponudb: 1
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 90,000.000 SIT.
11.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Maribor

ZJN-04-GD - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila gradbenih del
Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila gradbenih del po tretjem
odstavku 55. člena zakona o javnih
naročilih
Št. 351-03-4/98-31
Ob-7958
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ravne-Prevalje, Čečovje 12a, 2390 Ravne na
Koroškem.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po 55.
členu zakona o javnih naročilih: naročnik
je menil, da bo predmetna ponudba v skladu s pogoji in merili (cena in način plačila,
reference, kvaliteta ponujenih del, druge
ugodnosti), določenimi v razpisni dokumentaciji, v največji meri izpolnila naročnikove zahteve. Pri svoji odločitvi o izbiri najboljšega ponudnika, je naročnik v največji
meri upošteval reference ponudnikov na
področju predmeta razpisa, ponujeno ceno in plačilne pogoje.
3. Datum izbire: 26. 10. 1998.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: kot najugodnejši ponudnik
je bil izbran Gradbeništvo Igerc, Dobja vas
200, Ravne na Koroškem.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih del ter kraj izvedbe: kompletna obnovitvena gradbena, obrtniška in instalacijska dela, kraj izvedbe del: Ravne
na Koroškem, Gačnikova 5 (stara osnovna šola).
7. Pogodbena vrednost: 128,000.000
SIT.
8.
9. Število projektnih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 175,126.669,10 SIT, 128,000.000
SIT.
11.
Občina Ravne-Prevalje
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ZJN-04-S - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila storitev
Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila storitev po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Št. 404-08-358/98-1524
Ob-7980
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25,
Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po ..3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: strokovna komisija za izvedbo javnega naročila, ki je
bila imenovana s sklepom o pričetku oddaje
javnega naročila št. 404-08-358/98 15. 10.
1998, je na podlagi prejete dokumentacije
ugotovila, da je edini ponudnik, ki razpolaga
z zahtevano tehnično opremo in ustreznimi
strokovnimi kadri Finomehanika Branko Mušič, s.p., Ljubljanska c. 76, SPB 1, Domžale
za izvedbo zadevnega javnega naročila.
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.
404-08-358/98 15. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): kvaliteta in cena izvedbe storitve.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Finomehanika Branko Mušič,
s.p., Ljubljanska c. 76, SPB 1, Domžale.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: popravilo in rektifikacija namerilnih naprav
na havbicah 105 mm.
7. Pogodbena vrednost: 2,262.060 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Ministrstvo za obrambo
Uprava za logistiko
Št. 404-08-358/98-1524
Ob-8034
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: strokovna komisija za izvedbo javnega naročila,
ki je bila imenovana s sklepom o pričetku
oddaje javnega naročila št. 404-08-358/98
z dne 15. 10. 1998, je na podlagi prejete
dokumentacije ugotovila, da je edini ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično opremo in ustreznimi strokovnimi kadri Finomehanika Branko Mušič s.p., Ljubljanska c.
76, SPB 1, 1230 Domžale za izvedbo zadevnega javnega naročila.
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.
404-08-358/98 z dne 15. 10. 1998.

4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): kvaliteta in cena izvedbe storitve.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Finomehanika Branko Mušič, s.p., Ljubljanska c 76, SPB 1, 1230
Domžale.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: popravilo in rektifikacija namerilnih naprav
na havbicah 105 mm.
7. Pogodbena vrednost: 2,262.060 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Ministrstvo za obrambo
Uprava za logistiko
Št. 90315-58/1998-4
Ob-8035
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska
uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: ekskluzivni izvajalec za izvedbo te vrste nalog ob
državni meji.
3. Datum izbire: 14. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– 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 naročilo dodeljeno: Geodetski zavod Slovenije,
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: izdelava DKN za območje od IOGU Ormož
do IOGu Šmarje pri Jelšah ob državni
meji.
7. Pogodbena vrednost: 6,632.595 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
Geodetska uprava RS
Št. 76/98
Ob-8144
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Informacijski Center, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa – po 3. točki,
1. odstavka 55. člena zakona o javnih naročilih: sklep direktoja Informacijskega centra
iz katerega je razvidno, da je potreba po
storitvah zajeta v letnem planu dela. Izbrani
izvajalec razpolaga s pravicami intelektualne lastnine in je samo on usposobljen z
ustreznimi strokovnimi kadri.
3. Datum izbire: 21. 5. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani izvajalec razpolaga s pravicami intelektualne lastnine in je samo on
usposobljen z ustreznimi strokovnimi kadri.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SMART COM, d.o.o., Brnčičeva 45, 1001 Ljubljana.
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7. Zamrznjena zelenjava in zamrznjeni izdelki – 5,000.000 SIT,
8. Meso
in
drobovina
–
35,500.000 SIT,
9. Mesni izdelki – 6,000.000 SIT,
10. Perutninsko
meso
–
9,500.000 SIT,
11. Splošno prehrambeno blago –
22,600.000 SIT,
12. Jajca – 900.000 SIT.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
145,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Dom upokojencev Danice
Vogrinec Maribor, Čufarjeva c. 9, služba
uprave.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 30. 11. 1998.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.000
SIT na ŽR 51800-603-31434.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 14. 12. 1998 do 11.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dom upokojencev Danice
Vogrinec Maribor, Čufarjeva cesta 9, Maribor, prevzemnica Dušanka Frajzman.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 12. 1998 ob 12. uri na naslovu Dom
upokojencev Danice Vogrinec Maribor, Čufarjeva cesta 9, Maribor, v prostorih sejne
sobe I. nadst.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: javni razpis za
izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): določila 40. člena zakona o
javnih naročilih.
9., 10.
Dom upokojencev Danice Vogrinec
Maribor

9. Konzervirano sadje – 1,000.000 SIT,
10. Sadni sokovi – 1,300.000 SIT,
11. Žita, mlevski izdelki in testenine –
3,300.000 SIT,
12. Zamrznjeni izdelki iz testa –
900.000 SIT,
13. Kruh in pekovsko pecivo –
2,700.000 SIT,
14. Slaščičarski izdelki in keksi –
100.000 SIT,
15. Ostalo
prehrambeno
blago
1,400.000 SIT.
Količine blaga so razvidne iz predračunov posamezne grupe, skupine oziroma
podskupine: ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
41,800.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 2. 1999
do 31. 1. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: VVZ Tončke Čečeve, Mariborska 43, Celje, tajništvo.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 2. 12. 1998, po
enodnevni predhodni najavi po faksu do
14. ure.
Ob dvigu je potrebno predložiti dokazilo
o negotovinskem plačilu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): za razpisno dokumentacijo je potrebno plačati
5.000 SIT, negotovinsko plačilo, na žiro račun: 50700-603-30458.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 14. 12. 1998 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: VVZ Tončke Čečeve, Mariborska 43, Celje. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – ponudba” in številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo
predmeta naročila (skupine). Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v VVZ Tončke
Čečeve, Celje Mariborska 43, v pedagoški
sobi, 16. 12. 1998 ob 9. uri. Odpiranje
vodi Blanka Godnik Andrejaš.
7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): pogoji, opredeljeni v
40. členu ZJN.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo samo
pisno na naslovu kot pod 1. točko.
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
izpolnjevanje vseh izločitvenih kriterijev in
najnižja cena.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 31. 12. 1998.
Ponudba mora veljati do 31. 1. 1999.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 15. 1. 1999.
10.
VVZ Tončke Čečeve
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6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
uvedba videokonferenčnih povezav v
okolju naročnika.
7. Pogodbena vrednost: 9,990.005 SIT.
8., 9., 10., 11., 12.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Št. 76/98
Ob-8145
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Informacijski Center, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa – po 3. točki,
1. odstavka 55. člena zakona o javnih naročilih: sklep direktoja Informacijskega centra
iz katerega je razvidno, da je potreba po
storitvah zajeta v letnem planu dela in da
stroški znašajo 390.000 SIT mesečno. Izbrani izvajalec razpolaga s pravicami intelektualne lastnine in je samo on usposobljen z ustreznimi strokovnimi kadri.
3. Datum izbire: 7. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani izvajalec razpolaga s pravicami intelektualne lastnine in je samo on
usposobljen z ustreznimi strokovnimi kadri.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SWTOOLS, d.o.o., Savska
cesta 5, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: sodelovanje na projektu ‘Sklepanje in
spremljanje pogodb z izvajalci’ in na projektu ‘Prenova aplikacije Nadomestil’.
Storive obsegajo izdelavo aplikativne programske opreme za naročnika.
7. Pogodbena vrednost: 390.000 SIT
mesečno.
8., 9., 10., 11., 12.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

ZJN-05-B - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za
dobavo blaga
Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila blaga po 43., 44. in 45. členu
zakona o javnih naročilih
Št. 1538/98
Ob-8037
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dom upokojencev Danice Vogrinec
Čufarjeva
c. 9,
2000
Maribor,
tel. 062/513-157.
2. (a) Kraj dobave: Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
1. Kruh in pekarsko pecivo –
19,000.000 SIT,
2. Mlevski izdelki in testenine –
3,500.000 SIT,
3. Sadje in zelenjava - sveža –
13,500.000 SIT,
4. Krompir – 3,000.000 SIT,
5. Jabolka – 1,500.000 SIT,
6. Mleko in mlečni izdelki –
25,000.000 SIT,

Št. 307/98
Ob-8038
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: VVZ Tončke Čečeve, Celje, Mariborska 43, Celje, tel. 063/31-281, faks
063/31-202.
Način izbire ponudnika: javni razpis za
izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti po 50. členu ZJN.
2. (a) Kraj dobave: VVZ Tončke Čečeve,
Mariborska 43, Celje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila in material za prehrano:
1. Mleko in mlečni izdelki – 4,200.000
SIT,
2. Meso in mesni izdelki – 9,100.000
SIT,
3. Ribe in konzervirane ribe –
1,600.000 SIT,
4. Jajca – 800.000 SIT,
5. Olja in izdelki – 1,400.000 SIT,
6. Sveža zelenjava in suhe stročnice –
5,000.000 SIT,
7. Zamrznjena in konzervirana zelenjava
– 2,100.000 SIT,
8. Sadje – 6,900.000 SIT,

Ob-8039
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: VVZ Anice Černejeve, Kajuhova 5, Celje, tel. 063/484-480, faks 063/484-448.
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Način izbire ponudnika: javni razpis za
izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti po 50. členu ZJN.
2. (a) Kraj dobave: VVZ Anice Černejeve, Čopova 21, Celje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila in material za prehrano:
1. Mleko in mlečni izdelki – 5,300.000
SIT,
2. Meso in mesni izdelki – 10,700.000
SIT,
3. Ribe in konzervirane ribe – 700.000
SIT,
4. Jajca – 600.000 SIT,
5. Olja in izdelki – 700.000 SIT,
6. Sveža zelenjava in suhe stročnice –
3,000.000 SIT,
7. Zamrznjena in konzervirana zelenjava
– 700.000 SIT,
8. Sveže sadje – 4,000.000 SIT,
9. Zamrznjeno in konzervirano sadje –
850.000 SIT,
10. Sadni nektarji, sokovi, sirupi –
1,300.000 SIT,
11. Žita, mlevski izdelki in testenine –
1,600.000 SIT,
12. Zamrznjeni izdelki iz testa –
600.000 SIT,
13. Kruh in pekovsko pecivo –
3,000.000 SIT,
14. Slaščičarski izdelki in keksi –
50.000 SIT,
15. Ostalo prehrambeno blago –
1,800.000 SIT.
Količine blaga so razvidne iz predračunov posamezne grupe oziroma skupine, ki
so sestavni del razpisne dokumentacije.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
34,900.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 2. 1999
do 31. 1. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: VVZ Anice Černejeve, tajništvo vrtca, Kajuhova 5, Celje, kont. oseba
Vesna Cerkvenik.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 2. 12. 1998, po
enodnevni predhodni najavi po faksu do
14. ure.
Ob dvigu je potrebno predložiti dokazilo
o negotovinskem plačilu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): za razpisno dokumentacijo je potrebno plačati
5.000 SIT, negotovinsko plačilo, na ŽR
50700-603-30437.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 14. 12. 1998 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: VVZ Anice Černejeve, tajništvo vrtca, Kajuhova ul. 5, 3000 Celje. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – ponudba” in
številka objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila
(skupine). Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v VVZ Anice Černejeve Celje, Kajuhova 5, 11. nadstropje pedagoška soba, 17. 12. 1998 ob 9. uri.
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Odpiranje vodi Vesna Cerkvenik.
7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): pogoji, opredeljeni v 40. čl. ZJN.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo samo
pisno na naslovu kot pod 1. točko.
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
izpolnjevanje vseh izločitvenih kriterijev in
najnižja končna cena.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 1. 1. 1999.
Ponudba mora veljati do 31. 1. 1999.
Predviden datum objave dodelitve naročila 15. 1. 1999.
10.
VVZ Anice Černejeve Celje
Št. 0304-417/3-98
Ob-8040
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta
m. Tita 112, Jesenice, faks 064/861-696.
2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Jesenice.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila in material za prehrano.
Okvirne količine so razvidne iz razpisne
dokumentacije.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
87,320.000 SIT.
Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za naročilo blaga po
posameznih skupinah oziroma podskupinah:
Skupine:
I. Mleko in mlečni izdelki,
II. Sveže meso in izdelki iz mesa,
III. Ribe,
IV. Mesni in suhomesnati izdelki,
V. Jajca,
VI. Olja in maščobni proizvodi,
VII. Moke, testenine, zdrobi,
VIII. Kruh in pekovsko pecivo,
IX. Sadje, sveže,
X. Zelenjava, sveža in naravno kisana,
XI. Konzervirana zelenjava in sadje,
XII. Zmrznjena zelenjava in sadje,
XIII. Dietetični proizvodi,
XIV. Brezalkoholne pijače in mineralne
vode,
XV. Splošno prehrambeno blago
Podskupine so navedene v seznamu blaga v razpisni dokumentaciji.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 1. 1999
do 31. 12. 1999 oziroma 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: razpisno dokumentacijo
dobite v upravi Splošne bolnišnice Jesenice, Cesta m. Tita 112, Jesenice, pri Zdenki
Pulec, višji upravni delavki, med 8. in 13.
uro, tel. 064/868-486, faks 064/861-696,
po predhodni najavi in ob predložitvi dokazila o plačilu razpisne dokumentacije.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do vključno 27. novembra 1998 do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 10.000
SIT na ŽR 51530-603-31205.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do vključno 14. decembra 1998 do 13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno predložiti na naslov, ki je naveden pod točko 4.a.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi Splošne bolnišnice Jesenice, 15. decembra
1998 ob 13. uri.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik
lahko sodeluje vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa, in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljena.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
1. Potrdilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, ki ni starejši od 30
dni (lahko kopija originalnega dokumenta).
2. Sodno overjeno dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti, ki ni starejše
od 30 dni, oziroma obrtno dovoljenje, če
gre za opravljanje obrtne in obrti podobne
dejavnosti (lahko kopija originalnega dokumenta).
3. Dokazilo, da ni bila proti ponudniku izdana pravnomočna sodna odločba, ki
kaže na ponudnikovo nestrokovnost, ki ni
starejše od 30 dni (lahko kopija originalnega dokumenta).
4. Dokazilo, da je poravnal davke in
prispevke, določene z zakonom, ki ni starejše od 30 dni (lahko kopija originalnega dokumenta) in je izdano od DURS oziroma APP.
5. Potrjeni obrazci BON 1 in BON 2
ali BON 3 ali podatki iz bilance uspeha in
podatki iz bilance stanja in potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON 2 ali BON 3). Dokumenti ne smejo
biti starejši od 30 dni (lahko kopija originalnega dokumenta).
6. Garancijo banke za resnost ponudbe v višini 1% vrednosti blaga, ki ga ponuja,
veljavno do podpisa pogodbe.
7. Izjavo banke, da bo dobil garancijo
za dobro izvedbo posla v višini 5% pogodbene vrednosti.
8. Izjavo, da lahko zagotovi najmanj
20% razpisane letne količine blaga, za katerega je ponudnik.
9. Izjavo, da sprejema pogoje razpisne dokumentacije.
10. Opis referenc z dokazili (izjave
kupcev ali drugi ustrezni dokumenti).
11. Izjavo, da nudi najmanj 60-dnevni
plačilni rok.
12. Izjavo, da bo blago dostavljal fco
Splošna bolnišnica Jesenice, razloženo, v
pogodbenih rokih.
13. Izjavo, da bo dostavljal cenike v
zahtevani frekvenci.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: kont. oseba je Jože Bogataj, vodja kuhinje, tel. 064/868-266, faks 064/861-696.
10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: namera o naročilu ni bila
objavljena, ker to ni potrebno.
Splošna bolnišnica Jesenice

Št.
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(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila in prehrambeno blago.
Ocenjena vrednost 55,000.000 SIT.
Predvidena količina blaga po skupinah,
podskupinah in artiklih je razvidna v razpisani dokumentaciji.
(c)
3. Predvideni čas dobave: od 1. 1. 1999
do 31. 12. 1999.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Dom upokojencev Podbrdo, Podbrdo št. 33, 5243 Podbrdo, računovodstvo.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 8. 12. 1998 – vse
delovne dneve od 7. do 14.30.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.000
SIT, nakažite na žiro račun št.
52030-603-31109 Agencija za plačilni promet, enota Tolmin ali plačajte na blagajni na
sedežu naročnika ob dvigu razpisane dokumentacije.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 14. 12. 1998 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dom upokojencev Podbrdo,
Podbrdo št. 33, 5243 Podbrdo, tajništvo.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – ne odpiraj” in
številka objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter navedbo predmeta naročila.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15 12. 1998 ob 9. uri v Domu upokojencev
Podbrdo, Podbrdo št. 33, 5243 Podbrdo v
knjižnici.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: oblika je skladna z razpisno dokumentacijo.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): pogoji oziroma merila iz razpisane dokumentacije.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: jih ni.
10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: ni bila objavljena, ker ni
potrebna.
Dom upokojencev Podbrdo

kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-23-11, III. nadstropje.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 30. 11. 1998.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.000
SIT z virmanom ali splošno položnico št.
žiro računa 51800-601-180.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 15. 12. 1998 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500 Maribor, tel. 062/449-2000, faks
062/449-23-11.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 12. 1998 ob 10. uri.
7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
– da je predložen obrazec izjave, da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– da je predložena bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 5% ponudbene
vrednosti,
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postpek likvidacije,
– da ima veljavno registracijo,
– da zastopniki ponudnika niso bili v preteklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,
– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila,
– da je število dni blokad žiro računa in
obrazca BON 2 zap. št. 6 enako 0 v preteklih
6 mesecih od dneva sestavitve obrazca ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni
bil blokiran (za s.p.),
– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od dvakratne vrednosti ponudbe na
katero se prijavlja (obrazec BON 1 I/8),
– da v preteklem letu ne izkazuje izgube
iz naslova poslovanja (obrazce BON 1 III/7).
9. Morebitne druge informacije o naročilu: do 30. 11. 1998.
10.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
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Ob-8041
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dom upokojencev Podbrdo, Podbrdo
št. 33, 5243 Podbrdo, tel. 065/808-005 ali
065/808-210, faks 065/808-170.
2. (a) Kraj dobave: Organizacijske enote
Doma upokojencev v Tolminu, Podbrdu in
Petrovem Brdu.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
A) pralna sredstva in čistila– ocenjena vrednost 5,500.000 SIT,
B) nafta, naftni derivati – ocenjena
vrednost 10,000.000 SIT,
C) sanitetni material, razkužila, delovna obleka in obutev, posteljno perilo –
ocenjena vrednost 6,000.000 SIT.
Predvidena količina blaga po skupinah,
podskupinah in artiklih je razvidna v razpisani dokumentaciji.
(c)
3. Predvideni čas dobave: od 1. 1. 1999
do 31. 12. 1999.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Dom upokojencev Podbrdo, Podbrdo št. 33, 5243 Podbrdo, računovodstvo.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 8. 12. 1998 – vse
delovne dneve od 7. do 14.30.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo (številka bančnega računa, kam
je potrebno znesek nakazati): 5.000 SIT, nakažite na žiro račun št. 52030-603-31109
Agencija za plačilni promet, enota Tolmin ali
plačajte na blagajni na sedežu naročnika ob
dvigu razpisane dokumentacije.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 14. 12. 1998 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dom upokojencev Podbrdo,
Podbrdo št. 33, 5243 Podbrdo, tajništvo.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – ne odpiraj” in
številka objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter navedbo predmeta naročila.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 12. 1998 ob 9. uri v Domu upokojencev Podbrdo, Podbrdo št. 33, 5243 Podbrdo v knjižnici.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: oblika je skladna z razpisno dokumentacijo.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): pogoji oziroma merila iz razpisane dokumentacije.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: jih ni.
10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: ni bila objavljena, ker ni
potrebna.
Dom upokojencev Podbrdo
Ob-8042
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dom upokojencev Podbrdo, Podbrdo
št. 33, 5243 Podbrdo, tel. 065/808-005 ali
065/808-210, faks 065/808-170.
2. (a) Kraj dobave: Organizacijske enote
Doma upokojencev v Tolminu, Podbrdu in
Petrovem Brdu.

Št. 014209/98
Ob-8044
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200,
062/449-23-02, faks 062/449-23-11.
2. (a) Kraj dobave: Centralno skladišče
Maribor in Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– LX glasbenih obrazcev v ocenjeni
vrednosti 76,000.000 SIT,
– LX navadnih obrazcev v ocenjeni
vrednosti 9,500.000 SIT,
– dodatkov k LX telegramom v ocenjeni vrednosti 62,000.000 SIT.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
147,500.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: sukcesivna
dobava v letu 1999 in 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Pošta Slovenije, d.o.o.,

ZJN-05-GD - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za
gradbena dela
Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila gradbenih del po 43. do 45.
členih zakona o javnih naročilih
Št. 2.0.-6454
Ob-8036
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za promet in zveze – Slovenske železnice, d.d., Kolodvorska 11,
1506 Ljubljana, faks 061/29-14-822.
2. Kraj izvedbe del: omrežje Slovenskih
železnic.
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3. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično:
(a) podatki o namenu gradbenih del:
a1) obnova in rekonstrukcija zgornjega ustroja železniške proge,
a2) izdelava peronov, propustov in
odvodnjavanja.
(b)
(c) Ocenjena vrednost naročila: vrednost
naročil bo določena na podlagi sprejetega
proračuna Republike Slovenije, skladno s
potrjenim planom vlaganj v železniško infrastrukturo.
4. Predvideni čas izvedbe: obdobje enega leta.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktura, Služba za gradbeno dejavnost, Kolodvorska 11,
Ljubljana, kontaktna oseba Frank Mišetić,
dipl. inž. gradb., tel. 061/29-14-588.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago od 17. 11. 1998 do
11. 12. 1998.
(c)
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo za priznanje sposobnosti: ponudbe morajo biti predložene do
17. 12. 1998 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana ali osebno na isti naslov v pisarni št.
205.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 17. 12. 1998 ob
10. uri v prostorih Slovenskih železnic (steklena dvorana).
8.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): ponudniki morajo izpolnjevati pogoje iz 40. člena ZJN in pogoje navedene v razpisni dokumentaciji.
10.
Slovenske železnice, d.d.

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

Št. 404-08-38/98
Ob-8002
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana, telefaks
061/131-81-64.
2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: meso in mesni izdelki,
količine so razvidne iz razpisne dokumentacije.
Ocenjena
vrednost
naročila:
300,000.000 SIT.
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3.
4. Predvideni čas izvedbe naročila: marec 1999–marec 2000.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS, Uprava za logistiko, Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, kont. oseba Boštjan Purkat, tel. 061/171-25-85, soba št. 365, vsak delovni dan med 11. in 12.
uro.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 11. 12. 1998.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT, z virmanom (z navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS PUS 2/98),
na račun št. 50100-637-55216.
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 14. 12. 1998 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj, ponudba
PUS 2/98 – meso in mesni izdelki”.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 15. 12. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, soba
št. 150.
8.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): da izpolnjuje formalne delovne in
tehnične pogoje, ter ostali kriteriji, navedeni
v razpisni dokumentaciji.
10. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije so dobijo na naslovu: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva pl. 24, kont. oseba Marjeta Bartol, tel.
061/171-2155.
11. Datum in številka objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: Uradni list
RS, št. 33 z dne 24. 4. 1998, Ob-2067.
Ministrstvo za obrambo RS
Ob-8111
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, faks:
062/316-573.
2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: organizacija strokovnih
potovanj v tujino: te storitve vključujejo:
prijavo udeležencev specialističnih usposabljanj in mednarodnih simpozijev v tujini,
rezervacije bivanja in prevoza, plačilo
stroškov (kotizacije, hoteske storitve, prevozi) v tujino in drugo.
Ocenjena vrednost: 11,990.000 SIT
3.
4. Predvideni čas izvedbe naročila: od
1. 1. 1999 do 31. 12. 1999.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna bolnišnica Maribor, tajništvo oskrbe in vzdrževanja, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 23. 11. 1998.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,

kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT, negotovinsko, na račun številka:
51800-603-33486.
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 12. 1998 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Maribor,
tajništvo oskrbe in vzdrževanja, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 12. 1998 ob 12. uri v veliki konferencčni
sobi v 16. etaži kirurške stolpnice.
8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: eden nosilec posla.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. čl. ZJN):
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
– da proti ponudniku ni bila izdana pravnomočna sodna odločba, ki kaže na njegovo nestrokovnost,
– da ima poravnane davke in prispevke
določene z zakonom,
– da ponudnik v preteklih šestih mesecih ni imel blokiranega žiro računa,
– da ima ponudnik čiste prihodke od
prodaje enake ali večje od razpisane vrednosti na katero se prijavlja.
10., 11.
Splošna bolnišnica Maribor

Zbiranje predlogov
Popravek
Št. 239/98
Ob-8156
V informativnem razpisu za zbiranje predlogov za lokacije zemljišč na območju Občine Šentilj, primernih za zbiranje in gospodarjenje s komunalnimi odpadki članic Cegorja, se v 7. točki:
– rok oddaje ponudb v drugem odstavku podaljša na 26 dni,
– rok, do kdaj bodo ponudniki obveščeni o rezultatih vrednotenja, podaljša do
20. 12. 1998.
Občina Šentilj

Javni razpisi
Št. 449/98
Ob-8155
Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem, Trg svobode 3, Maribor,
objavlja
1. Sredstva iz proračunske postavke
3986 – Pospeševalna mreža za malo gospodarstvo, namenjena za javni razpis za sofinanciranje specialističnega svetovanja v malem gospodarstvu (Ur. l. RS, št. 39/98) so
porabljena in je zato javni razpis zaključen.
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zaprtih ovojnicah v vložišče Ministrstva za
znanost in tehnologijo Republike Slovenije,
1000 Ljubljana, Slovenska 50. Vloga mora
prispeti v vložišče Ministrstva za znanost in
tehnologijo, Slovenska 50, 1000 Ljubljana,
ne glede na vrsto prenosa te vloge, do
vključno 15. decembra 1998 do 12. ure.
5. V roku dostavljene vloge bo odprla
komisija za odpiranje vlog dne 21. decembra 1998, v prostorih Ministrstva za znanost
in tehnologijo, Slovenska 50, 1000 Ljubljana.
6. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni po 1. zasedanju slovensko-španskega mešanega odbora, predvidoma v prvi polovici leta 1999.
7. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji dvignejo na Ministrstvu za znanost in
tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana, pri
Alenki Kocjan oziroma v tajništvu Sektorja
za bilateralno znanstveno-tehnološko sodelovanje, od dneva objave, med 9. in 15. uro.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

znanosti; sociologija, socialna in politična
antropologija, politične vede, biotehnologija, materiali, kmetijstvo in gozdarstvo,
– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo raziskovalno dejavnost ali izpolnjujejo pogoje,
določene z zakonom o raziskovalni dejavnosti,
– predlogi projektov se morajo navezovati na projekte temeljnega in aplikativnega
raziskovanja, financirane v okviru nacionalnega programa.
4. Merila izbire so:
– znanstvena relevantnost predloga projekta,
– raziskovalna usposobljenost sodelujočih raziskovalcev,
– utemeljenost dvostranskega sodelovanja,
– možnost uporabe skupnih rezultatov v
multilateralnih projektih,
5. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 3,000.000 SIT.
6. Čas izvajanja predmeta razpisa je
1 leto.
7. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. april 1999.
8. Vloga za sofinanciranje mora vsebovati naslednje elemente:
– osnovne podatke o projektu (naslov,
področje),
– podatke o slovenskem in britanskem
partnerju/partnerjih s strokovnim življenjepisom,
– tehnične podatke o projektu (cilji, trajanje),
– koristi za slovensko in britansko stran,
– podatke o predhodnih kontaktih in sofinanciranju s strani Britanskega sveta,
– drugi možni viri sofinanciranja;
– pregled predlaganih obiskov za vsa tri
leta trajanja projekta.
9. Pisne vloge z dokumentacijo in z oznako “Ne odpiraj, ponudba za javni razpis
za sofinanciranje projektov v okviru programa Valvazor/ALIS – izmenjava raziskoval-cev 1999/2000’ morajo ponudniki dostaviti v zaprtih ovojnicah na naslov: Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Slovenska
50, 1000 Ljubljana.
Vloge morajo na zgornji naslov prispeti
do vključno torka, 24. novembra 1998 do
12. ure.
10. Vloge bo po preteku tega roka odprla komisija za odpiranje in ocenjevanje vlog.
Nepopolnih, nepravočasno prispelih in
nepravilno opremljenih vlog komisija ne bo
obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.
11. Odpiranje vlog bo v prostorih Ministrstva za znanost in tehnologijo, Slovenska
50, Ljubljana, v sredo, 25. novembra 1998
ob 10. uri.
12. O izbiri bodo prijavitelji obveščeni v
7 dneh od dneva odpiranja vlog.
13. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji dvignejo vsak dan po objavi javnega
razpisa v tajništvu Sektorja za mednarodno
znanstveno in tehnološko sodelovanje.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo
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2. Sredstva iz proračunske postavke
4137 – Garancijski sklad, namenjena za
pomoč pri postavitvi in začetku delovanja
garancijskih skladov (Ur. l. RS, št. 39/98)
so porabljena in je zato javni razpis zaključen.
Ministrstvo za malo gospodarstvo
in turizem
Št. 3/98
Ob-8124
Na podlagi določil zakona o raziskovalni
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91-1), pravilnika
o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega in tehnološkega sodelovanja (Ur. l. RS, št. 62/96 in 11/98) in
sporazuma med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti z dne 15. decembra
1993, Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Republike Slovenije, Slovenska 50, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranja projektov v okviru
programa znanstveno-tehnološkega
sodelovanja med Republiko Slovenijo
in Kraljevino Španijo za leta 1999 do
2003
1. Predmet razpisa je program znanstveno-tehnološkega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo za
obdobje 1999 do 2003.
Pogoji za opravljanje predmeta razpisa so:
– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo raziskovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z zakonom o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91-1);
– predlogi projektov se morajo navezovati na projekte temeljnega in aplikativnega
raziskovanja, financirane v okviru nacionalno-raziskovalnega programa (Ur. l. RS, št.
8/95),
– prednost pri izbiri bodo imeli predlogi
projektov, ki se nanašajo na usmerjene raziskave,
– slovenski in španski nosilec morata vložiti prijavi sočasno.
Merila za izbiro so:
– kvaliteta znanstvenega sodelovanja,
– interes za sodelovanje – komplementarnost skupin,
– perspektive sodelovanja – možnosti
razširitve mednarodnega znanstvenega sodelovanja,
– uporabnost projekta v praksi.
Čas izvajanja skupnih raziskovalnih projektov je praviloma dve leti, obiski za realizacijo projektov pa se bodo začeli izvajati
predvidoma v drugi polovici leta 1999.
2. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 8 milijonov SIT.
3. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je predvidoma druga polovica
leta 1999, na podlagi določil protokola I.
zasedanja mešane slovensko-španske komisije za kulturo, izobraževanje in znanost,
ki jo tehnično koordinira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.
4. Pisne vloge z vso potrebno dokumentacijo in z oznako »Ne odpiraj – vloga za
javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru slovensko-španskega programa znanstveno-tehnološkega sodelovanja za leta
1999 do 2003« morajo prijavitelji dostaviti v

Št. 33/98
Ob-8125
Na podlagi sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske o
sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti in dogovora med Ministrstvom za znanost in tehnologijo Republike Slovenije in
Britanskim Svetom o izmenjavi znanstvenikov in raziskovalcev v okviru znanstvenega
programa Valvazor (ALIS – program izmenjav v okviru skupnih projektov) ter pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega in tehnološkega sodelovanja Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 62/96 in Ur. l. RS, št. 11/98), Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike
Slovenije, Slovenska 50, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov v okviru
programa VALVAZOR/ALIS – izmenjava
raziskovalcev v obdobju 1999/2000
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije, Slovenska 50, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je sofinanciranje
medsebojnih obiskov v okviru sprejetih
skupnih raziskovalnih projektov.
Obiske bosta sofinancirala Ministrstvo za
znanost in tehnologijo in Britanski svet po
naslednjem principu: stran, ki pošilja, krije
mednarodne prevozne stroške, stran , ki
sprejema krije stroške bivanja.
3. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa:
– Ministrstvo za znanost in tehnologijo in
Britanski svet bosta v obdobju 1999/2000
sofinancirala do 10 novih 3-letnih ALIS projektov,
– projekte oziroma obiske je potrebno
prijaviti na obrazcih Britanskega sveta,
– v okviru vsakega ALIS projekta bo sofinanciran po en enotedenski obisk letno v
vsako smer,
– prednostna področja, na katera naj se
nanašajo predlogi so naslednja: okolje/okoljske tehnologije (upravljanje in zaščita okolja); proizvodne tehnologije, uporabne znanosti in tehnologija; elektronika in računalništvo; informacijska tehnologija; izobraževanje v znanosti, javno razumevanje

Ob-7978
Na podlagi 4. člena odloka o pokopališkem redu v Občini Slovenske Konjice (Ur.
l. RS, št. 51/98) 2. in 3. člena pravilnika o
postopku javnega razpisa za izbiro konce-
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sionarja in načinu izbire koncesionarja (Ur.
l. RS, št. 56/97) objavlja Občina Slovenske
Konjice
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
javne službe na področju opravljanja
pokopaliških storitev in pogrebne
dejavnosti
1. Koncedent: Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice.
2. Predmet koncesije je izvajanje dejavnosti na področju opravljanja pokopaliških
storitev in pogrebne dejavnosti.
3. Območje izvajanja koncesije je območje celotne Občine Slovenske Konjice v
skladu s 4. členom odloka o pokopališkem
redu v Občini Slovenske Konjice.
4. Koncesijsko razmerje se sklene za
čas, ki se določi s koncesijsko pogodbo in
prične veljati z dnem podpisa koncesijske
pogodbe.
5. Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati naslednje minimalne tehnične, kadrovske in druge pogoje:
– da je registriran za izvajanje razpisane
dejavnosti in da ima za to potrebna soglasja
in dovoljenja pristojnih organov,
– da predloži dokazila, reference ipd., ki
potrjujejo, da ima potrebna soglasja in izkušnje za izvajanje razpisane javne službe,
– da zaposluje zadostno število strokovnih delavcev za realizacijo koncesijske dejavnosti za pokrivanje celotnega območja
Občine Slovenske Konjice,
– da predloži ustrezne oblike zavarovanja (varščino) za kvalitetno izvajanje gospodarske javne službe,
– da pripravi in predloži program izvajanja dejavnosti in cene storitev,
– da predloži poslovni načrt,
– da ni v postopku prisilne poravnave in
stečaja.
6. Prijava na razpis mora vsebovati dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje
koncesije, osnutek koncesijske pogodbe,
dinamiko realizacije pogodbe, način obračunavanja del, način zagotavljanja in dokazovanja kakovosti svojih storitev, ugodnosti,
ki jih nudi, cenik svojih storitev.
7. Merila za izbiro koncesionarja so:
– izpolnjevanje minimalnih predpisanih
pogojev,
– kvaliteta in realnost predloženega razvojnega programa in poslovnega načrta,
– ponujena izhodiščna cena za posamezno vrsto storitev in način letnega usklajevanja cen,
– dosedanje reference ponudnikov,
– plačilni pogoji,
– druge morebitne ugodnosti, ki jih ponudnik nudi koncedentu.
8. Prijave na razpis je potrebno poslati v
zaprti ovojnici na naslov: “Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice, s pripisom – Prijava za koncesijo za
izvajanje gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopaliških storitev in
pogrebne dejavnosti v Občini Slovenske Konjice – Ne odpiraj”.
9. Rok za prijavo na javni razpis je 30 dni
od objave v Uradnem listu RS.
10. Javno odpiranje ponudb bo opravila
posebna komisija naslednji dan po poteku
razpisnega roka, ob 12. uri na sedežu Ob-
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čine Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice.
11. O izbiri koncesionarja bo odločil občinski svet najkasneje v 30 dneh po odpiranju ponudb.
12. Dokumentacija: odlok o pokopališkem redu v Občini Slovenske Konjice (Ur.
l. RS, št. 51/98), pravilnik o postopku javnega razpisa za izbiro koncesionarja in načinu
izbire koncesionarja (Ur. l. RS, št. 56/97).
Občina Slovenske Konjice
Št. 68/98
Ob-8126
Občina Dornava objavlja na podlagi 10.
člena zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98)
in meril za vrednotenje programov športa v
Občini Dornava iz javnih financ
javni razpis
za vrednotenje športnih programov v
Občini Dornava za leto 1999
Na razpisu lahko sodelujejo športna
društva, njihova združenja in drugi subjekti,
ki so registrirani za opravljanje dejavnosti na
področju športa, ka dokazujejo z izpisom iz
registra dejavnosti.
I. Program vadbe in tekmovanj
Programi morajo vsebovati:
1. Naziv izvjalca z navedeno odgovorno
osebo.
2. Vsebino za populacijo, kateri je vadba
namenjena (skupino, ekipo ali posameznika).
3. Kadrovsko zasedbo z navedbo strokovne klasifikacije.
4. Urnik in kraj vadbe.
5. Poimenski seznam vadečih.
II. Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje
Vsebina vloge:
1. Naziv predlagatelja.
2. Predvideno število kandidatov za šolanje za pridobitev strokovnih nazivov (vaditelj, instruktor, trener).
3. Predvideno število strokovnih delavcev za strokovna izpopolnjevanja (potrjevanje licenc).
III. Športne prireditve
Vloga mora vsebovati:
1. Naziv izvajalca,
2. Naziv prireditve,
3. Namen prireditve,
4. Kraj, čas in okvirno število udeležencev prireditve.
Rok za prijavo športnih programov je do
5. 1. 1999 na naslov, Občina Dornava, komisija za šolstvo in šport.
Obvestilo o višini odobrenih sredstev bo
znano po sprejetju proračuna Občine Dornava za leto 1999.
Z izbranimi izvajalci športnih programov
bomo sklenili pogodbe.
Občina Dornava
Ob-7979
Občina Sežana na podlagi 10. člena zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98) objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 1999, ki jih
bo v letu 1999 občina sofinancirala iz
občinskega proračuna
1. Na razpisu lahko sodelujejo športna
društva, njihova združenja in drugi subjekti,
ustanovljeni na podlagi zakona o zavodih in

zakona o gospodarskih družbah, če imajo
v svoji dejavnosti registrirano izvajanje
športnih dejavnosti.
2. Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali naslednji programi:
a) programi za otroke in mladino (“Zlati
sonček”, “Športna značka”, tečaji plavanja, programi, ki imajo značaj redne vadbe
ipd.,
b) programi športa za vse (organizacija
občinskih športnih prireditev),
c) programi, ki imajo značaj redne vadbe za upokojence, IV. programi za šport
nadarjenih otrok in mladine športne šole),
d) programi kakovostnega športa,
e) programi izpopolnjevanja strokovnih
kadrov,
f) drugi za šport pomembni programi v
občini.
3. Predlagatelji programov morajo posredovati natančen opis programa s predvidenim številom udeležencev, krajem izvajanja programa in urnikom.
4. Program mora biti finančno ovrednoten in navedeni viri sofinanciranja.
5. Predlagatelji morajo programu priložiti izpolnjen vprašalnik, ki ga dobijo na
sedežu Zavoda za šport Sežana, Kosovelova 5.
6. Rok za prijavo na razpis je do 5. 1.
1999.
7. V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu z merili za vrednotenje
financiranja programov športa, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna.
8. Z izbranimi izvajalci bodo podpisane
pogodbe v desetih dneh po sprejemu proračuna.
9. Prijave je potrebno poslati na naslov:
Zavod za šport Sežana, Kosovelova 5.
10. Podrobnejše informacije so na voljo pri Dragan Božotu, v.d. direktorja zavoda.
Občina Sežana

Objave
delniških družb
Javne prodaje delnic
Št. 906/98-4791
Ob-7989
Banka Celje, d.d., v skladu s svojim statutom objavlja naslednjo
ponudbo
za prodajo delnic Banke Celje, d.d.
Prodajalec: Poteza, Borzno posredniška
družba, d.d., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
Predmet prodaje:
– 10.037 navadnih delnic Banke Celje,
d.d., na ime po ceni 16.500 SIT za delnico,
– 143 prednostnih delnic Banke Celje,
d.d., na ime po ceni 16.500 SIT za delnico.
Prednostno pravico imajo v skladu z določili statuta delničarji Banke Celje, d.d.,
imetniki delnic na ime, ki s pismenim sporočilom izjavijo, da sprejmejo ponudbo.
Ponudba veže ponudnika vse doker jo prvi
izmed obstoječih delničarjev ne akceptira.
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ki bo v torek, 15. decembra 1998 ob
12. uri v veliki konferenčni dvorani v pritličju
poslovne stavbe TR3, Trg republike 3, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev članov
delovnega predsedstva.
Predlog sklepa: za člana delovnega
predsedstva se izvolita Alenka Markič in Jana Morela.
2. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta se izvoli:
predstavniki delničarjev družbe:
1. Branko Šušterič – Nika BPD d.d.
2. Samo Primožič – Intara DZU S&P
3. Alenka Markič – SKB banka d.d.
4. Franc Herman Šimnovec – Slovenska razvojna družba d.d.
zunanji strokovnjak:
5. Peter Centrih – Banka Slovenije
predstavnik družbe:
6. Mateja Blažun – KDD d.d.
3. Vprašanja in pobude delničarjev.
Delničarji KDD se skupščine lahko udeležijo po pooblaščencu oziroma zastopniku, ki ga pisno pooblastijo. Delničarji
oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci
so dolžni prijaviti svojo udeležbo tako, da
prijave prispejo na sedež KDD najkasneje
do 14. decembra 1998 do 14. ure ter predložiti pooblastila za zastopanje najmanj eno
uro pred začetkom skupščine pri za to pooblaščenemu delavcu KDD. Najmanj eno uro
pred začetkom skupščine morajo svoje pisno pooblastilo predložiti tudi morebitni
skupni zastopniki več delničarjev.
Za delničarje KDD štejejo osebe, v korist katerih so delnice tri dni pred sejo
skupščine vknjižene na računih vrednostnih
papirjev, ki se vodijo pri KDD.
Skupščina delničarjev veljavno odloča,
če so na njej navzoči delničarji z glasovalno
pravico, ki predstavljajo najmanj petdeset
odstotkov osnovnega kapitala. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine KDD isti dan ob 13. uri na istem
mestu. Na ponovni seji skupščina delničarjev veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo je na vpogled delničarjem v tajništvu družbe na Trgu republike 3 v Ljubljani
,vsak delavnik od 13. 11. 1998 do 11. 12.
1998 med 10. in 12. uro.
KDD - Centralno klirinško
depotna družba

Skupščina potrdi predlagani dnevni red.
2. Sprejem letnega poročila o poslovanju družbe za leto 1997 z mnenjem nadzornega sveta in mnenjem revizijske hiše.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano letno poročilo o poslovanju za leto
1997 z mnenjem nadzornega sveta in revizijske hiše.
3. Sprejem sklepa o delitvi dobička po
zaključnem računu za leto 1997.
Predlog sklepa: preneseni dobiček iz leta 1995 in leta 1996 v znesku
8,348.005,86 SIT z revalorizacijo v znesku
1,511.010,40 SIT in dobiček leta 1997 v
znesku 73.010,80 SIT se razporedi v rezerve družbe.
4. Predlog poslovne usmeritve za leto
1999.
Predlog sklepa: potrdi se poslovna usmeritev za leto 1999.
5. Določitev revizorja družbe za leto
1998.
Predlog sklepa: imenuje se predlagani
revizor družbe.
6. Preoblikovanje družbe.
Predlog sklepa: družba Scala Zarja,
Modna konfekcija, d.d., Petrovče se preoblikuje v družbo:
– s firmo: Scala Zarja, Modna konfekcija, d.o.o., Petrovče,
– s sedežem: Petrovče 115,
– s skrajšano firmo: Scala Zarja, d.o.o.,
– s tričlanskim nadzornim svetom v sestavi:
– Franci Žmavc, Bena Zupančiča 3,
Ljubljana,
– Dean
Dubokovič,
Fotoatelje,
Seškova 12, Medvode,
– Vida Rojc, Galicija 16, Žalec,
– z osnovnim kapitalom 93,000.000
SIT,
– s poslovnimi deleži, ki so enaki nominalnemu znesku delnic družbe,
– določi se sejnina za predsednika
nadzornega sveta v znesku 30.000 SIT in
za člane nadzornega sveta v znesku
20.000 SIT,
– sprejme se besedilo družbene pogodbe, ki je sestavni del tega sklepa.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe
Scala Zarja, Modna konfekcija, d.d., Petrovče, v Petrovčah vsak delovnik med 9. in
12. uro od dneva objave sklica do dneva
zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
katerih pisno napoved njihove udeležbe je
družba prejela vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini mora biti pisno. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci izkažejo svojo identiteto z osebnim dokumentom ali pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa z izpiskom iz sodnega registra in osebnim dokumentom.
Če skupščina ob napovedani uri ne bi
bila sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne eno uro kasneje v
istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Scala Zarja, Modna konfekcija, d.d.,
Petrovče
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Delničarji lahko svojo predkupno pravico uveljavljajo do vključno 2. 12. 1998. Po
preteku roka bodo delnice pod enakimi pogoji ponujene ostalim kupcem.
Ponudbe zbira Banka Celje, d.d., Sektor zakladništva, Vodnikova 2, 3000 Celje.
Banka Celje, d.d.

Sklici skupščin in nasprotni predlogi
Popravek
V nasprotnem predlogu za 1. skupščino
delniške družbe Ljutomerčan, kmetijstvo in
predelava, d.d., sklicano za 25. 11. 1998,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 73 z
dne 30. 10. 1998, Ob-7775 se ime novo
predlaganega člana nadzornega sveta v 6.
točki dnevnega reda, pravilno glasi: Lovrec
Josip.
Uredništvo
Popravek
Ob-8151
V sklicu skupščine družbe Delo Revije,
d.d., objavljenem v Uradnem listu RS, št. 76
z dne 6. 11. 1998, Ob-7866, se besedilo
sklica popravi, tako da se v datumu sklica
beseda torek nadomesti z besedo četrtek.
Delo Revije, d.d.
uprava
Popravek
Ob-8154
V objavi sklica 4. seje skupščine družbe
Bodočnost, d.d., Maribor, Dalmatinska ul.
1, Maribor, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 73 z dne 30. 10. 1998 se:
– v uvodu sklica doda za besedo uprava: “in nadzorni svet družbe”.
– v 3. točki dnevnega reda se popravi
objavljeno besedilo pod zaporedno št. 1 in
št. 2 tako, da glasi:
1. Osnovni kapital družbe Bodočnost, d.d.,
Maribor, se poveča od sedanjega zneska
150,410.000 SIT za znesek 109,060.000
SIT, tako da znaša 259,470.000 SIT.
2. Za povečani kapital se izda 10.906
novih navadnih imenskih delnic z nominalno
vrednostjo 10.000 SIT, ki pripadajo Republiki Sloveniji.
– dopolni dnevni red skupščine z novo
točko dnevnega reda, ki glasi:
5. Obravnava in sprejem sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe statuta družbe v predlaganem besedilu.
– točka dnevnega reda pod zaporedno
št. 5 se popravi na 6.
Bodočnost, d.d., Maribor
uprava in nadzorni svet družbe
Ob-7900
Na podlagi 45. člena statuta KDD - Centralne klirinško depotne družbe d.d., Ljubljana uprava KDD sklicuje
1. izredno skupščino delničarjev KDD Centralne klirinško depotne družbe
d.d., Ljubljana,

Ob-7957
Na podlagi določil statuta delniške družbe Scala Zarja, Modna konfekcija, d.d., Petrovče, direktor družbe sklicuje
3. redno skupščino
družbe,
ki bo 14. 12. 1998 ob 14. uri na sedežu
družbe Petrovče 115.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti skupščine in izvolitev organov
skupščine ter potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je
skupščina sklepčna in lahko veljavno odloča.
Imenuje se predsednik skupščine, dva
preštevalca glasov, zapisnikar in notar.

Stran

7090 / Št. 77 / 13. 11. 1998

Št. 220
Ob-7998
Na podlagi 6.3. točke statuta delniške
družbe Kapela, Vinogradništvo in vinarstvo,
d.d., Kapelski Vrh 5, 9252 Radenci, začasna uprava sklicuje
1. skupščino
delniške družbe Kapela,
Vinogradništvo in vinarstvo,
ki bo dne 21. 12. 1998 ob 13. uri v
prostorih vinske kleti, Paričjak 22a, 9252
Radenci.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev zasedanja in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: izvoli se predsednik skupščine in dva preštevalca glasov. Seji
prisostvuje vabljeni notar mag. Andrej Rošker, za sestavo notarskega zapisnika.
3. Informacije o poteku lastninskega
preoblikovanja družbe.
Skupščina sprejme informacijo o poteku
lastninskega preoblikovanja.
4. Obravnava in sprejem letnega poročila za poslovno leto 1997.
Mnenje začasnega nadzornega sveta:
začasni nadzorni svet daje pozitivno mnenje in predlaga skupščini, da sprejme letno poročilo za poslovno leto 1997, skupno z revizijskim mnenjem za poslovno leto
1997.
Predlog sklepa začasne uprave: sprejme se letno poročilo za poslovno leto 1997.
5. Obravnava in sprejem sklepa o razporeditvi dobička oziroma o pokrivanju izgube
za poslovno leto 1993, 1994, 1995, 1996
in 1997.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: začasna uprava
predlaga, da revalorizirani dobiček za leto
1993 v znesku 1,741.127 SIT, za leto
1994 v znesku 217.781 SIT, za leto 1995
v znesku 386.439 SIT, za leto 1996 v znesku 10,113.055 SIT, kar znaša skupno
12,458.402 SIT ostane nerazporejen.
Izguba za leto 1997 v znesku
13,144.093,63 SIT pa se pokrije iz oblikovanih prostih rezerv v znesku 6,992.657
SIT in iz oblikovanega revalorizacijskega popravka
prostih
rezerv
v
znesku
6,151.436,63 SIT.
6. Spremembe statuta.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: sprejmejo in potrdijo se spremembe statuta po predlogu
začasne uprave in začasnega nadzornega
sveta.
7. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog začasne uprave in začasnega
nadzornega sveta: družba oblikuje sklad
lastnih delnic za namene po 240. členu
ZGD, iz prostih rezerv družbe.
Nadzorni svet lahko na predlog uprave
sprejme pravila poslovanja s skladom lastnih delnic.
8. Volitev članov nadzornega sveta, ki
so predstavniki delničarjev in seznanitev
skupščine s člani nadzornega sveta, ki jih je
izvolil svet delavcev.
Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: za člane nadzornega sveta za dobo
4. let se izvolijo:
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1. Nada Bunderl-Rus, dipl. inž. agr.,
2. Dušan Zamuda, inž. agr.,
3. Jože Himelrajh,
4. Marinka Glavač, ek.
Skupščina vzame na znanje, da sta bila v
nadzorni svet imenovana s strani sveta delavcev:
1. Franc Forjan,
2. Jože Gregorec.
9. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1998.
Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: za revizorja za poslovno leto 1998 se
imenuje revizijska hiša Audit, d.o.o., iz Murske Sobote.
10. Obravnava in določitev nagrad članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: nagrade članov
nadzornega sveta v obliki sejnine znašajo:
za predsednika bruto 25.000 SIT in za člane bruto 15.000 SIT.
11. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini: glasovalno pravico na skupščini bodo imeli delničarji, ki
bodo vpisani v delniško knjigo na dan 18.
12. 1998.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in družbi dostavljeno
vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine ter
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini: delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki se naprošajo, da pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošto dostavijo družbi tako, da jo
le-ta sprejme najkasneje 3 dni pred sejo
skupščine.
Udeležence pozivamo, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred začetkom zasedanja. Ob prihodu se prijavijo z osebno izkaznico ali drugim identifikacijskim dokumentom ter prevzamejo gradivo in glasovalne lističe.
Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak
delovni dan – v tajništvu na sedežu družbe
na Kapelskem Vrhu 5 pri Lidiji Kodba, in
sicer vsak delovnik med 8. in 14. uro.
Predlogi delničarjev: delničarji, njihovi
pooblaščenci ali zakoniti zastopniki lahko v
sedmih dneh po objavi sklica skupščine s
priporočeno pošto pošljejo začasni upravi
utemeljene nasprotne predloge k točkam
dnevnega reda.
Ponovno zasedanje skupščine: če
skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovitev zasedanja uro kasneje istega dne in v istih prostorih. Skupščina bo v
tem primeru odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Opozorilo: prostor za zasedanje skupščine bo odprt eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
Kapela, Vinogradništvo
in vinarstvo, d.d.,
začasna uprava – direktor
Ob-8045
Začasna uprava delniške družbe Slikopleskarstvo, d.d., Škofja Loka na
podlagi zakona o gospodarskih družbah
in na podlagi 7.5. točke statuta delniške
družbe Slikopleskarstvo, d.d., Škofja Loka, sklicuje

1. sejo skupščine,
ki bo dne 16. 12. 1998 ob 10. uri na
sedežu družbe, Tavčarjeva 21, 4220 Škofja Loka z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik
skupščine in dva preštevalca glasov. Seji prisostvuje notar po predlogu začasne uprave.
3. Letno poročilo o poslovanju za leto
1996.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta se sprejme predlagano
letno poročilo o poslovanju za leto 1996.
4. Letno poročilo o poslovanju za leto
1997.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta se sprejme predlagano
letno poročilo o poslovanju za leto 1997.
5. Razporeditev dobička iz let 1993,
1994, 1995 ter 1997 in pokrivanje izgube
iz leta 1996.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta se vrednost nerazporejenega dobička iz let 1993, 1994, 1995 ter
1997 v revalorizirani višini razporedi:
– za pokrivanje izgube iz leta 1996 in
– za rezerve.
6. Spremembe statuta delniške družbe
Slikopleskarstvo, d.d., Škofja Loka.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe statuta delniške družbe Slikopleskarstvo,
d.d., Škofja Loka in potrdi se statut delniške
družbe Slikopleskarstvo, d.d., Škofja Loka
v predloženem čistopisu.
7. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta se izvolijo: Urban Belič in Barbara
Schäffer.
Skupščina se seznani, da je bil na zboru
delavcev za člana nadzornega sveta predstavnika delavcev imenovan Janko Dolenc.
8. Določitev sejnin za člane nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta pripada sejnina za udeležbo na sejah nadzornega sveta: predsedniku nadzornega
sveta 10.000 SIT neto, ostalim članom
8.000 SIT neto.
Člani nadzornega sveta so upravičeni do
povračila potnih stroškov.
9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Glasovanje
Delničarje, njihove zastopnike ali pooblaščence naprošamo, da svojo udeležbo na
skupščini pisno prijavijo družbi vsaj tri dni
pred sejo skupščine. Prijave in pooblastila
naj na sedež družbe prispejo najkasneje do
14. 12. 1998 skladno s 7.3. točko statuta
delniške družbe Slikopleskarstvo, d.d.,
Škofja Loka, število glasov posameznega
člana skupščine določajo glasovi delnic, ki
mu pripadajo ob sklicu skupščine.
Udeleženci lahko dvignejo glasovnice za
sejo skupščine v prostorih zasedanja skupščine eno uro pred pričetkom seje.
Kolikor ne bo dosežena sklepčnost
skupščine bo ponovno zasedanje (drugi sklic)
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skupščino družbe
Alprem, Industrijsko podjetje, d.d.,
ki bo dne 16. 12. 1998 ob 9. uri v poslovnih prostorih v Kamniku, Ljubljanska 15,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa v.d. direktorja: ugotovi
se sklepčnost skupščine.
Za predsedujočo skupščini se izvoli
Branka Neffat.
Izvoli se dva preštevalca glasov v sestavi
Marija Bevc in Matjaž Loboda.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek.
2. Ugotovitev višine osnovnega kapitala
družbe.
Predlog sklepa v.d. direktorja: ugotovi
se višina osnovnega kapitala družbe, ki na
podlagi izvedenskega mnenja ocenjevalke
Mirjane Perko, dipl. ek. z dne 12. 6. 1998,
znaša 157,622.000 SIT.
3. Sprejem in dopolnitev akta o lastninskem preoblikovanju in statuta.
Predlog sklepa v.d. direktorja: sprejmeta
se akt o lastninskem preoblikovanju družbe
Alprem, p.o., in statut družbe Alprem, d.d.
4. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa v.d. direktorja: skupščina sprejme poslovnik o delu skupščine družbe v predloženem besedilu.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta
predstavnikov delničarjev in seznanitev s
članom nadzornega sveta, ki ga je izvolil
organ soupravljanja.
Predlog sklepa v.d. direktorja: skupščina izvoli naslednje člane nadzornega sveta,
predstavnike delničarjev:
1. Robert Potočnik, dipl. ek.,
2. Drago Kranjec.
Skupščina se seznani, da je svet delavcev izvolil naslednjega predstavnika delavcev v nadzorni svet: Marjan Berlec.
6. Sprejem sklepa o nadomestilu (sejnini) za udeležbo na sejah nadzornega sveta.
Predlog sklepa v.d. direktorja: skupščina
sprejme predlagano sejnino za člane nadzornega sveta v višini 35.000 SIT neto za
člana in 50.000 SIT neto za predsednika.
7. Imenovanje revizijske družbe za leto
1998.
Predlog sklepa v.d. direktorja: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 1998
skupščina imenuje Ecum, d.o.o., Tržaška
2, Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, so na voljo v tajništvu uprave
na sedežu družbe, Ljubljanska 15, Kamnik,
vsak delovnik od 9. do 12. ure v času od
dneva objave dnevnega reda do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Alprem, d.d., Kamnik
v.d. direktorja
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dne 16. 12. 1998 ob 10.30 na istem mestu. Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Gradivo za sedanje skupščine je na vpogled vsem delničarjem družbe na sedežu delniške družbe Slikopleskarstvo, d.d., Tavčarjeva 21, Škofja Loka, med 10. in 12. uro.
Slikopleskarstvo, d.d., Škofja Loka
začasna uprava
Ob-8046
Na podlagi 6.b točke statuta delniške
družbe Plinstal, d.d., Jesenice, sklicujem
2. skupščino
delničarjev,
ki bo v sredo 16. 12. 1998 ob 15. uri na
Jesenicah, Industrijska 1a.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti ter imenovanje predsednika
skupščine in preštevalca glasov.
Predlog sklepa uprave: za predsednika
skupščine se imenuje Silva Drobnak, za preštevalca glasov se imenuje Mojca Smolej.
2. Sprejem letnega poročila za leto
1997.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: letno poročilo za leto 1997 se sprejme v predloženem besedilu.
3. Delitev dobička.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: dobiček iz leta 1997 v višini
377.647,64 SIT ostane nerazporejen.
4. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: skupščina za revizorja družbe imenuje Podboršek, revizijska hiša, k.d., Ljubljana, Dunajska 22.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem vsak delovnik od 9. do 11. ure pri Smolej Mojci na
sedežu firme na Industrijski 1a.
Udeležba na skupščini
Vsako udeležbo na skupščini morajo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
se je nameravajo udeležiti, pisno prijaviti najkasneje 3 dni pred skupščino. Pisne prijave in
pooblastila se deponirajo na sedežu družbe.
Glasovanje na skupščini o vsaki točki
dnevnega reda bo javno z glasovnicami, če
delničarji ne odločijo, da bo glasovanje tajno. Vsak delničar ali pooblaščenec prevzame glasovnice ob registraciji pol ure pred
začetkom zasedanja skupščine. Sklepi se
sprejemajo z večino oddanih glasov.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k predlaganim sklepom
podajo obrazložene nasprotne predloge v
pisni obliki.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje čez eno
uro v istem prostoru. Na ponovnem zasedanju se veljavno odloča ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Plinstal, d.d., Jesenice
uprava
Ob-8047
Na podlagi 37. člena statuta družbe Alprem, Industrijsko podjetje, d.d., v.d. direktorja, sklicuje

Ob-8048
Na podlagi 7.3. člena statuta družbe
Adriacommerce, financiranje, ustanavljanje
in upravljanje podjetij, d.d., Koper, Pristaniška ulica 8, začasna uprava sklicuje
1. skupščino družbe
Adriacommerce, financiranje
ustanavljanje in upravljanje podjetij,
d.d., Koper, Pristaniška ulica 8,
ki bo dne 15. 12. 1998 ob 11. uri v
poslovnih prostorih na sedežu družbe v V.
nadstropju, Koper, Pristaniška ulica 8, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa začasne uprave: ugotovi
se sklepčnost skupščine.
Za predsedujočo skupščini se izvoli
Branka Neffat.
Izvoli se dva preštevalca glasov v sestavi
Sandi Rupena, Iva Jokovič.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Dravo
Ferligorj.
2. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Ob pozitivnem mnenju začasnega nadzornega sveta je predlog sklepa začasne
uprave: skupščina sprejme poslovnik o delu skupščine družbe, v predloženem besedilu.
3. Sprejem letnega poročila za leto
1997 z mnenjem revizorja.
Ob pozitivnem mnenju začasnega nadzornega sveta je predlog sklepa začasne
uprave: skupščina sprejme letno poročilo
za leto 1997 v predloženem besedilu z mnenjem revizorja.
4. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta.
Ob pozitivnem mnenju začasnega nadzornega sveta je predlog sklepa začasne
uprave: sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe.
Nadzorni svet se pooblasti, da besedilo
statuta uskladi s sprejetimi spremembami in
dopolnitvami statuta in izdela njegovo prečiščeno besedilo s preštevilčenjem členov.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta
predstavnikov delničarjev in razrešitev članov začasnega nadzornega sveta.
Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: skupščina izvoli naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev:
1. Tomaž Lahajnar,
2. Peter Mahnič,
3. Matjaž Geratič,
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4. Robert Časar,
5. Aldo Babič.
Skupščina razreši člane začasnega nadzornega sveta.
6. Sprejem sklepa o oblikovanju sklada
lastnih delnic.
Ob pozitivnem mnenju začasnega nadzornega sveta je predlog sklepa začasne
uprave: oblikuje se sklad lastnih delnic iz
prostih rezerv družbe v višini 20,000.000
SIT in revalorizacijskega popravka vrednosti
rezerv v višini 20,000.000 SIT v skupnem
znesku 40,000.000 SIT, kar ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe.
Družba lahko s sredstvi sklada pridobiva
lastne delnice za naslednje namene:
– če je pridobitev lastnih delnic nujna,
da bi družba preprečila hudo, neposredno
škodo,
– za nagrajevanje uprave iz naslova udeležbe na dobičku, kadar se ta izplača v delnicah, skladno s sklepom skupščine o delitvi dobička,
– na podlagi sklepa skupščine o umiku
delnic po določbah o zmanjšanju osnovnega kapitala,
– za druge namene skladno z zakonom.
O nakupih, prodaji in ceni za lastne delnice odloča uprava v skladu s sklepom
skupščine in na podlagi kriterijev in pravil, ki
jih določi nadzorni svet.
Nakupna cena lastnih delnic ne sme biti
višja od valorizirane knjigovodske vrednosti
delnic, oziroma od njihove povprečne tržne
vrednosti (borzna kotacija), če je ta nižja od
valorizirane knjigovodske vrednosti.
Obstoječi delničarji imajo ob odsvojitvi
lastnih delnic, v skladu z 243. členom zakona o gospodarskih družbah, predkupno pravico do nakupa teh delnic v sorazmerju s
svojimi obstoječimi lastniškimi deleži.
7. Sprejem sklepa o nadomestilu (sejnini) za udeležbo na sejah nadzornega sveta.
Ob pozitivnem mnenju začasnega nadzornega sveta je predlog sklepa začasne
uprave: skupščina sprejme predlagano sejnino za člane nadzornega sveta v višini
15.000 SIT neto za člana in 20.000 SIT
neto za predsednika.
8. Imenovanje revizijske družbe za leto
1998.
Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: za pooblaščeno revizijsko družbo za
leto 1998 skupščina imenuje Constantia
MT&D, d.o.o., Vilharjeva cesta 27, Ljubljana.
9. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov delničarjem, so na voljo v tajništvu
uprave na sedežu družbe, vsak delovnik
od 9. do 12. ure v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.
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Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na
skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Adriacommerce, d.d., Koper
predsednik začasne uprave
Ob-8049
Na podlagi C) točke sedmega poglavja
statuta družbe Kmetijski kombinat Ptuj, poljedelstvo, govedoreja, prašičereja, proizvodnja krmil, vinarstvo, trgovina, d.d., začasna uprava sklicuje
1. skupščino družbe
Kmetijski kombinat Ptuj, poljedelstvo,
govedoreja, prašičereja, proizvodnja
krmil, vinarstvo, trgovina, d.d.,
ki bo dne 17. 12. 1998 ob 13. uri v
prostorih dvorane Kina Ptuj, Cvetkov trg 1,
Ptuj, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa začasne uprave: ugotovi
se sklepčnost skupščine.
Za predsedujočo skupščini se izvoli:
Branka Neffat.
Izvoli se verifikacijsko komisijo v sestavi:
predsednik: Milan Tetičkovič, preštevalca
glasov: Martina Jakomini, Ida Krajnc.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej
Šömen.
2. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Ob pozitivnem mnenju začasnega nadzornega sveta je predlog sklepa začasne
uprave: skupščina sprejme poslovnik o delu skupščine družbe, v predloženem besedilu.
3. Sprejem letnega poročila za leto 1997
z mnenjem revizorja.
Ob pozitivnem mnenju začasnega nadzornega sveta je predlog skepa začasne
uprave:
3.1. Skupščina sprejme letno poročilo
za leto1997 v predloženem besedilu z mnenjem revizorja ter ob pozitivnem mnenju začasnega nadzornega sveta.
3.2. Celotna nepokrita izguba iz let
1993–1997, v skupni višini 2.326,414.000
SIT se v celoti pokrije iz sredstev rezerv družbe, ki na dan 31. 12. 1997 znašajo
3.992,811.464,20 SIT.
4. Sprejem sklepa o povečanju osnovnega kapitala družbe.
Ob pozitivnem mnenju začasnega nadzornega sveta je predlog sklepa začasne
uprave, ki ga je sprejela skupščina:
4.1. Osnovni kapital v družbi, ki znaša
2.531,109.000 SIT se poveča za
880,307.000 SIT z drugo izdajo 880.307

navadnih imenski prostoprenosljivih delnic
v nominalni vrednosti 1.000 SIT, tako da
osnovni kapital po povečanju znaša
3.411,416.000 SIT.
4.2. Prodajna cena za delnico na dan
zasedanja skupščine znaša 1.000 SIT.
4.3. Povečanje osnovnega kapitala družbe se izvede s konverzijo terjatev, ki so
revalorizirane po stanju, na dan 31. 12.
1997 v delnice Kmetijskega kombinata Ptuj,
d.d., kot sledi:
a) Republika Slovenija na podlagi sklepa
Vlade
Republike
Slovenije,
št. 428-06/98-6(n) z dne 21. 9. 1998 in
pogodbe o konverziji terjatev v kapitalski
vložek z dne 23. 10. 1998 vloži kot stvarni
vložek terjatve do družbe Kmetijski kombinat Ptuj, d.d., v skupni višini 467,209.000
SIT in prevzame 467.209 delnic.
b) Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana na podlagi pogodbe o restrukturiranju
dela obveznosti in konverziji dela dolga v
delnice – št. 291600006 z dne 21. 5.
1996 vloži kot stvarni vložek terjatve do
družbe Kmetijski kombinat Ptuj, d.d., v skupni višini 142,423.000 SIT in prevzame
142.423 delnic.
c) Nova kreditna banka Maribor, d.d.,
Maribor, na podlagi pogodbe o restrukturiranju dela obveznosti in konverziji dela dolga v delnice z dne 23. 5. 1996 vloži kot
stvarni vložek terjatve do družbe Kmetijski
kombinat Ptuj, d.d., v skupni višini
148,954.000 SIT in prevzame 148.954
delnic.
d) Slovenska zadružna kmetijska banka,
d.d., Ljubljana, na podlagi pogodbe o restrukturiranju dela obveznosti in konverziji
dela dolga v delnice št. 510000-19/96 z
dne 28. 5. 1996 vloži kot stvarni vložek
terjatve do družbe Kmetijski kombinat Ptuj,
d.d., v skupni višini 25,449.000 SIT in prevzame 25.449 delnic.
e) Zavarovalnica Maribor, d.d., Maribor,
na podlagi pogodbe o sodelovanju pri dokapitalizaciji Kmetijskega kombinata Ptuj,
d.d., z dne 1. 1. 1997 vloži kot stvarni vložek terjatve do družbe Kmetijski kombinat
Ptuj, d.d., v skupni višini 96,272.000 SIT in
prevzame 96.272 delnic.
4.4. Po povečanju osnovnega kapitala
družbe bo predvidoma struktura delničarjev
v osnovnem kapitalu družbe naslednja:
a) Slovenski odškodninski sklad 195.478
delnic, kar predstavlja 5,730113% osnovnega kapitala družbe;
b) Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja 440.475 delnic, kar
predstavlja 12,911794% osnovnega kapitala družbe;
c) Slovenska razvojna družba, d.d.,
395.487 delnic, kar predstavlja 11,593045
osnovnega kapitala družbe;
d) Udeleženci
notranjega
odkupa
29.488 delnic, kar predstavlja 0,864392
osnovnega kapitala družbe;
e) Upravičenci interne razdelitve 417.527
delnic, kar predstavlja 12,239111% osnovnega kapitala družbe;
f) Upravičenci javne prodaje 982.542
delnic, kar predstavlja 28,801589% osnovnega kapitala družbe;
g) Zadružni upravičenci 70.112 delnic,
kar predstavlja 2,055217% osnovnega kapitala družbe;
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Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Kmetijski kombinat Ptuj
začasna uprava

Vsa gradiva in besedila predlogov sklepov o katerih bo skupščina odločala, so
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
vsak delovnik med 8. in 11. uro.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
pismeno obrazloženi in vloženi v roku 7 dni
po sklicu skupščine pri upravi družbe.
Če skupščina na četrtem zasedanju ne
doseže sklepčnosti, se bo skupščina ponovila (drugi sklic) isti dan, to je 15. 12. 1998
ob 18. uri v istih prostorih z istim dnevnim
redom. Na njej se bo veljavno odločalo ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Kovinska Bled, d.d.,
uprava

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
h) Republika Slovenija 467.209 delnic,
kar predstavlja 13,695457% osnovnega kapitala družbe;
i) Nova ljubljanska banka, d.d., 142.423
delnic, kar predstavlja 4,174894% osnovnega kapitala družbe;
j) Nova kreditna banka Maribor, d.d.,
148.954
delnic,
kar
predstavlja
4,366339% osnovnega kapitala družbe;
k) Slovenska zadružna kmetijska banka,
d.d., 25.449 delnic, kar predstavlja
0,745995% osnovnega kapitala družbe;
l) Zavarovalnica Maribor, d.d., 96.272
delnic, kar predstavlja 2,822054% osnovnega kapitala družbe.
4.5 Na podlagi določil tretjega odstavka
313. člena zakona o gospodarskih družbah
(Ur. l. RS, št. 30/93, 29/94, 82/94 in
20/98) se v celoti izključi prednostno pravico dosedanjih delničarjev do vpisa novih
delnic.
4.6. Pooblašča se nadzorni svet družbe, da spremeni statut, ki zadeva uskladitev
njegovega besedila s sklepi o povečanju
osnovnega kapitala po njegovi izvedbi.
5. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta.
Ob pozitivnem mnenju začasnega nadzornega sveta je predlog sklepa začasne
uprave: sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe.
Nadzorni svet se pooblasti, da besedilo
statuta uskladi s sprejetimi spremembami in
dopolnitvami statuta in izdela njegovo prečiščeno besedilo s preštevilčenjem členov.
6. Izvolitev članov nadzornega sveta
predstavnikov delničarjev in razrešitev članov začasnega nadzornega sveta ter seznanitev s člani nadzornega sveta, ki jih je izvolil organ soupravljanja.
Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: skupščina izvoli naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev:
1. dr. Rado Bohinc,
2. Branko Horvat,
3. Alojz Jarc,
4. dr. Leon Repovž,
5. mag. Danilo Toplek.
Skupščina razreši člane začasnega nadzornega sveta.
Skupščino se seznani, da je svet delavcev izvolil naslednje predstavnike delavcev
v nadzorni svet:
1. Franc Šilak,
2. Milan Vratič.
7. Sprejem sklepa o nadomestilu (sejnini) za udeležbo na sejah nadzornega sveta.
Ob pozitivnem mnenju začasnega nadzornega sveta je predlog sklepa začasne
uprave: skupščina sprejme predlagano sejnino za člane nadzornega sveta v višini
40.000 SIT neto za člana in 55.000 SIT
neto za predsednika.
8. Imenovanje revizijske družbe za leto
1998.
Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: za pooblaščeno revizijsko družbo za
leto 1998, skupščina imenuje družbo Abeceda, d.o.o., Mlinska 6/a, 2250 Ptuj.
9. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, so na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delovnik od 9. do 12.
ure, v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Ob-8050
Na podlagi 7.c točke statuta delniške
družbe Kovinska Bled, d.d., sklicujem
4. zasedanje skupščine
delniške družbe Kovinska Bled, d.d.,
ki bo v sredo, 15. decembra 1998 ob
16. uri na sedežu družbe na Bledu, Seliška
c. 4b, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev predsednika in ugotavljanje prisotnosti notarja.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,
potrdi se predsednik skupščine in ugotovi
se prisotnost notarja.
2. Sprejem predlaganega dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagani dnevni red.
3. Ponovno sklepanje o nagradi upravi iz
dobička iz leta 1996.
Predlog sklepa: predlagani del dobička
v višini 1,931.590,36 SIT iz leta 1996 se
razporedi kot nagrada upravi.
4. Poročilo o poslovanju za leto 1997.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poslovno poročilo za leto 1997.
5. Pokrivanje izgube iz leta 1997.
Predlog sklepa: izguba iz leta 1997 v
višini 17,206.952 SIT vključno z revalorizacijo se bo pokrivala v naslednjih petih letih
iz tekočih prihodkov v breme izrednih odhodkov.
Mnenje nadzornega sveta je skladno s
predlogi uprave po vseh točkah dnevnega
reda.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, če svojo
udeležbo na skupščino pisno prijavijo družbi najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine. Pravočasno prijavljeni delničar, njegov pooblaščenec ali zastopnik se mora pol
ure pred pričetkom skupščine izkazati z
osebnim dokumentom.

Št. 11/98
Ob-8052
Uprava delniške družbe Slovenijales
DRF, d.d., Dunajska 22, Ljubljana, na podlagi 283. člena ZGD in 15. člena statuta
družbe sklicuje
12. sejo skupščine
delničarjev Slovenijales DRF, d.d.,
Ljubljana,
ki bo v sredo 16. decembra 1998 ob
12. uri v mali sejni sobi v pritličju PPC Slovenijales, Dunajska 22, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, predlog dnevnega reda, ugotovitev udeležbe in sklepčnosti:
a) izvolitev predsednika skupščine,
b) imenovanje verifikacijske komisije,
c) imenovanje notarja za sestavo notarskega zapisnika.
Predloga sklepov:
a) ugotovi se udeležba in sklepčnost
skupščine,
b) skupščina Slovenijales DRF, d.d., potrjuje predsednika, verifikacijsko komisijo in
notarja za 12. sejo skupščine v skladu s
predlogom uprave družbe.
2. Pregled realizacije sklepov 11. seje
skupščine delničarjev Slovenijales DRF, d.d.
Predlog sklepa: potrdi se poročilo direktorja družbe o realizaciji sklepov 11.
seje skupščine delničarjev Slovenijales
DRF, d.d.
3. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: spremeni se statut družbe v skladu s predlogom uprave družbe.
Potrjene spremembe statuta se vključijo v
njegov čistopis.
4. Razrešitev dosedanjega in imenovanje novega nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: v skladu z 31. členom
statuta družbe se razreši dosedanji in imenuje nov nadzorni svet družbe.
5. Informacija uprave o poslovanju družbe v obdobju I-IX/1998.
Predlog sklepa: skupščina sprejema informacijo uprave o poslovanju družbe v obdobju I-IX/1998.
6. Dokončno pokritje izgube iz preteklih
let.
Predlog sklepa: nepokrita izguba iz preteklih let se dokončno pokrije v skladu s
predlogom uprave in nadzornega sveta
družbe.
7. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: oblikuje se sklad lastnih
delnic v višini 10% osnovnega kapitala družbe v skladu s predlogom uprave družbe.
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8. Poslovne usmeritve Slovenijales DRF,
d.d., za leto 1999.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poslovne usmeritve družbe za leto 1999 v skladu s predlogom uprave in nadzornega sveta
družbe.
9. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: imenuje se revizor v
skladu s predlogom nadzornega sveta družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki,
ki se prijavijo na sedežu družbe najkasneje
3 dni pred skupščino. Pooblastilo mora biti
pisno.
V primeru, da skupščina ob prvem sklicu
ne bo sklepčna, se ponovno zasedanje določi za 12.30 istega dne.
Slovenijales DRF, d.d.,
uprava družbe
Št. 66/98
Ob-8053
Uprava družbe s soglasjem nadzornega
sveta delniške družbe Domus-Center, d.d.,
Ljubljana, Slovenska cesta 17, sklicuje
izredno skupščino delničarjev,
ki bo v ponedeljek, 14. decembra 1998
ob 12. uri na sedežu družbe v Ljubljani,
Slovenska cesta 17.
I. Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupščine.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: potrdijo se predlagani
člani.
4. Zmanjšanje kapitala z združevanjem
delnic.
Predlog sklepa: sprejme se zmanjšanje
kapitala.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
II. Gradivo za skupščino je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak
delovni dan med 12. in 14. uro.
Pri glasovanju se upošteva stanje lastništva v delniški knjigi pri KDD na dan 7. 12.
1998.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo vsi delničarji, ki do tri dni pred skupščino pisno prijavijo svojo udeležbo oziroma predložijo pisno pooblastilo za zastopanje upravi družbe.
Udeleženci se ob prihodu na skupščino
prijavo v sprejemni pisarni pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisi potrdili svojo prisotnost in prevzeli ustrezno
gradivo.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure.
Čez pol ure je skupščina sklepčna, ne
glede na število prisotnih delnic.
Domus-Center, d.d.,
uprava
Ob-8051
Na podlagi VII/3 točke statuta družbe
IBT projektiranje in inženiringi, d.d. Trbovlje, Gimnazijska cesta 16 in v skladu z določili zakona o gospodarskih družbah uprava
družbe sklicuje
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2. sejo skupščine
delniške družbe IBT projektiranje
in inženiringi, d.d. Trbovlje,
Gimnazijska cesta 16,
ki bo v torek, 15. 12. 1998 ob 12. uri
na sedežu družbe na Gimnazijski cesti 16,
Trbovlje ter predlaga naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles
skupščine po predlogu uprave.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli predsedujočega skupščine in dva preštevalca glasov ter notarja po
predlogu uprave.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila družbe za leto 1997.
Predlog sklepa: na predlog uprave družbe in nadzornega sveta skupščina sprejme
poslovno poročilo družbe, skupaj z revizijskim mnenjem.
3. Pokrivanje izgube iz poslovnega leta
1997.
Predlog sklepa: izguba iz poslovnega leta 1997 se pokrije iz revalorizacijskega popravka kapitala.
4. Imenovanje revizijske družbe za leto
1998.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za poslovno leto 1998 skupščina imenuje družbo KPMG Slovenija, d.o.o.,
iz Ljubljane.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se bodo udeležili skupščine, morajo svojo udeležbo prijaviti najmanj 3 delovne dni pred sejo skupščine na sedežu
družbe.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v tajništvu družbe eno uro pred začetkom zasedanja, kjer
bodo potrdili s podpisom svojo prisotnost
in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.
Glasovalno pravico lahko uresničujejo vsi
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo
dne 15. 12. 1998.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe IBT,
Gimnazijska c. 16, Trbovlje, vsak delovni
dan od 12. do 14. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge z utemeljitvijo nasprotnega
predloga k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh
od objave sklica skupščine.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane uro kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
IBT projektiranje in inženiringi, d.d.
Trbovlje
uprava družbe
Št. 001078
Ob-8135
Na podlagi točke B) – sedmega poglavja
statuta delniške družbe Granit, d.d. in v skladu z določbami zakona o gospodarskih
družbah sklicujem

I. skupščino
delniške družbe Granit, d.d.,
ki bo v četrtek, 17. 12. 1998, na sedežu družbe Granit, d.d., Titova cesta 87,
2310 Slovenska Bistrica, s pričetkom ob
11. uri, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog začasne uprave se
izvoli za predsedujočo skupščine Nevenka
Grgić - Gemag, d.o.o. in verifikacijska komisija v sestavi Irena Pregl kot predsednica
in Milena Ozimič ter Marjeta Ozvaldič kot
preštevalki glasov. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Jožica Škrk.
2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine v predlaganem besedilu.
3. Obravnava in sprejem na znanje poročila o poteku lastninskega preoblikovanja.
Predlog sklepa: na znanje se sprejme
poročilo o poteku lastninskega preoblikovanja.
4. Obravnava in sprejem na znanje informacije o poslovanju družbe za obdobje
1993 do 1997.
Predlog sklepa: na znanje se sprejme
informacija o poslovanju družbe za obdobje
od 1993 do 1997.
5. Obravnava in sprejem sklepa o razporeditvi dobička za obdobje 1993–1996.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta se sprejme sklep, da se
revaloriziran dobiček za obdobje 1993–
1996, ki na dan 31. 12. 1997 znaša
44,079.433,93 SIT, razporedi v višini
16,500.000 SIT bruto za izplačilo dividend
in se delničarjem izplača, revaloriziran do
dneva skupščine v 60 dneh od dneva zasedanja skupščine, preostali del dobička v višini 27,579.433,93 SIT pa ostane nerazporejen.
6. Obravnava in sprejem sklepa o razporeditvi dobička za leto 1997.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta se sprejme sklep, da dobiček za leto 1997 v višini 16,946.226,85
SIT ostane nerazporejen.
7. Obravnava in sprejem sprememb statuta.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejmejo predlagane spremembe statuta
družbe, določene v predlogu sklepov št.
7.1–7.9.
8. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 1998 imenuje Prelog
& Simam Revizija in drugi, k.d., Osojnikova
cesta 3, 2250 Ptuj.
9. Razrešitev začasnega nadzornega
sveta in imenovanje članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev in seznanitev s
članom nadzornega sveta, ki ga je izvolil
svet delavcev.
Predlog sklepa št. 9.1.: skupščina v skladu z določili točke G) akta o preoblikovanju
Gradbenega podjetja Granit, p.o., razreši
člane začasnega nadzornega sveta:

Št.
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Dnevni red skupščine je:
1. Sprejem sklepa o preoblikovanju družbe iz delniške družbe v družbo z omejeno
odgovornostjo in imenovanje direktorja.
2. Sprejem družbene pogodbe družbe
Sonce, Podjetje za svetovanje in inženiring,
d.o.o.
3. Mandat članov nadzornega sveta.
Sonce, d.d., Ljubljana
direktor družbe

Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne, ob 15. uri v istih prostorih. Po ponovnem sklicu bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Udeležence skupščine prosimo, da se
za skupščino prijavijo pol ure pred začetkom zasedanja. Najavljeni udeleženci so
dolžni podpisati seznam prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev in prevzeti glasovnice za skupščino.
Gradivo za skupščino je delničarjem
na vpogled vsak delovni dan na sedežu
družbe.
Strojna Maribor, d.d.,
uprava
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1. Leopold Turnšek,
2. Borislav Ignjatovič,
3. Vladimir Slana.
Predlog sklepa št. 9.2.: skupščina je
sklenila, da se v skladu z določili točke Č)
šestega poglavja statuta družbe, za člana
nadzornega sveta imenujejo:
1. Vladimir Slana,
2. Leopold Turnšek.
Skupščina se seznani s članom nadzornega sveta – predstavnikom delavcev, ki ga
je izvolil svet delavcev.
10. Določitev sejnin za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se članom nadzornega
sveta določi sejnina v višini tolarske protivrednosti 250 DEM neto za člane nadzornega sveta in 300 DEM neto za predsednika nadzornega sveta.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko, najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine, pri direktorju splošno kadrovskega
sektorja g. Osojniku, Titova cesta 87, 2310
Slovenska Bistrica.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen
prve točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo začasni upravi, v sedmih dneh
po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem, z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
je na vpogled delničarjem v informativni pisarni – tajništvu družbe Granit, d.d., v Slovenski
Bistrici, Titova cesta 87, vsak delovnik od 9.
do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Granit, d.d., Slovenska Bistrica
začasna uprava
Št. 1940/98
Ob-8147
Na podlagi 6.4 člena statuta delniške
družbe Sonce, d.d., objavljam sklic
skupščine
delniške družbe Sonce, Podjetje za
svetovanje in inženiring, d.d.,
ki bo v petek, 11. 12. 1998, v prostorih
družbe na Mestnem trgu 25 v Ljubljani, s
pričetkom ob 12. uri.

Ob-8054
Na podlagi VI. točke statuta delniške
družbe Strojne, tovarna strojev, d.d., Maribor uprava sklicuje
2. skupščino
delniške družbe Strojne Maribor, d.d.
Skupščina bo v ponedeljek 14. 12.
1998, na sedežu družbe Linhartova ul. 11,
Maribor, s pričetkom ob 14. uri z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je
skupščina sklepčna in lahko veljavno odloča.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine:
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa skupščine in to:
za predsednika skupščine – Sonja Kočevar,
za predsednika verifikacijske komisije:
Miran Vodušek,
za preštevalca glasov: Boža Maher in
Dragica Jelušič,
za notarja se imenuje Dušica Kalinger.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila o poslovanju za leto 1997.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagano letno poročilo za leto 1997, skupaj z
revizijskim poročilom in mnenjem nadzornega sveta.
4. Ugotovitev in pokrivanje izgube.
Predlog sklepa: ugotovljena izguba v
znesku 140,371.423,60 SIT se v celoti pokrije iz revalorizacijskega popravka osnovnega kapitala.
5. Dopolnitev in sprememba statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se dopolnitvi
in sprememba statuta delniške družbe Strojna Maribor, d.d. kot sledi:
V drugem členu statuta se besedilo dopolni. Za lineo K/74.204 – drugo projektiranje in tehnično svetovanje se dodata še
novi alinei:
K/70.100 – poslovanje z lastnimi nepremičninami
K/70.200 – dajanje lastnih nepremičnin
v najem.
Prvi odstavek 41. člena se spremeni,
tako da se glasi: Družba oglaša v dnevnem
časopisu Večer.
Vse predloge sklepov podaja uprava
družbe skupaj z nadzornim svetom.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, njihovi pooblaščenci ali
zakoniti zastopniki (pooblastilo mora biti pisno), ki bodo svojo udeležbo pisno prijavili
upravi družbe vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine.
Delničarji lahko svoje morebitne nasprotne predloge, ki morajo biti pisni in obrazloženi, pošljejo v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, priporočeno.

Ob-8055
Na podlagi 31. člena statuta družbe Capinvest 2, d.d., Pooblaščene investicijske
družbe, Ljubljana, v soglasju z nadzornim
svetom, sklicujem redno
skupščino družbe
Capinvest 2, d.d., Pooblaščena
investicijska družba, d.d., Ljubljana
ki bo v ponedeljek, dne 14. 12. 1998,
ob 9.30 v Ljubljani, na Dunajski 22, v sobi
št. 321.
Za sejo skupščine družbe predlagam naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov
skupščine in imenovanje notarja.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za predsednika skupščine Blaža Vodopivca, za preštevalca glasov Vesno Birtič-Remškar in
Igorja Pirca. Seji skupščine bo prisostvovala notarka Majda Lokošek za sestavo notarskega zapisnika.
2. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 1998.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
pooblaščenega revizorja za leto 1998 revizijsko družbo RFR Ernst & Young, d.o.o.,
Dunajska cesta 111, Ljubljana.
3. Razrešitev članov nadzornega sveta
na lastno željo.
Predlog sklepa: skupščina na lastno željo razreši člane nadzornega sveta, in sicer: Bojana Buliča, Jureta Strmana in Tiborja Šimonko.
4. Izvolitev novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: skupščina za nove člane nadzornega sveta izvoli Heleno Lebeničnik, Cesta Ceneta Štuparja 106, 1231 Ljubljana, Zorana Jerala, Linhartova 34, Ljubljana in Mira Gnezda, Ulica Nikolaja Pirnata
10, 5280 Idrija.
5. Sprememba sedeža družbe in točnega naslova.
Predlog sklepa: spremeni se sedež družbe tako, da je novi sedež v Ljubljani. Točen
naslov je Dunajska 22. Sprememba točnega naslova ne pomeni spremembe statuta.
6. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spremembe statuta po predlogu, ki postane sestavni del tega sklepa.
Udeležba in glasovanje:
Seje skupščine se lahko udeležijo in uresničujejo glasovalno pravico delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, če najmanj
tri dni pred sejo skupščine pisno prijavijo
udeležbo.
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Prijava bo veljavna kolikor bo v istem
roku na sedež družbe prispela njihova pisna
prijava, kopija veljavne lastninske nakaznice
in vpisnice imetnika ali zastopnika, ki je izpolnjena na Capinvest 2, d.d., Ljubljana,
oziroma potrdilo o lastništvu delnic Capinvest 2, d.d., Ljubljana, Pooblaščenci pa morajo v istem roku poleg prijave predložiti tudi
pooblastilo za zastopanje. Udeleženci lahko dvignejo glasovnice, ki so hkrati tudi
vstopnice, pol ure pred začetkom seje.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne in v istih prostorih ob 10. uri.
Na ponovljenem zasedanju bo skupščina
družbe veljavno odločala ne glede na višino
na seji prisotnega kapitala.
Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem na Dunajski 22,
Ljubljana, v sobi št. 321, in sicer vsak delovnik od objave sklica skupščine dalje med
10. in 12. uro.
Capinvest 2, d.d.,
Pooblaščena investicijska družba, d.d.,
direktor družbe
Ob-8056
Na podlagi 11. člena statuta družbe Divida, d.d., sklicujem
skupščino
družbe Divida, d.d.,
ki bo v Ljubljani, v torek, dne 15. decembra 1998 ob 9. uri na sedežu družbe
Divida, d.d., Dunajska 22, soba št. 223.
Za sejo skupščine družbe predlagam naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov
skupščine (predsednika skupščine, dva preštevalca glasov) in imenovanje notarja.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za predsednika skupščine Marka Mikuža, za preštevalki glasov Teo Švigelj in Ani Ferjan, ter
imenuje notarko Nado Kumar za sestavo
notarskega zapisnika.
2. Sprejem letnega poročila uprave o poslovanju družbe v letu 1997 z mnenjem nadzornega sveta in revizorske družbe RFR
Ernst & Young, d.o.o.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poročilo uprave o poslovanju družbe v
letu 1997 z mnenjem nadzornega sveta in
mnenjem revizorske družbe RFR Ernst &
Young, d.o.o.
Udeležba in glasovanje:
Skupščina se lahko udeležijo in uresničujejo glasovalno pravico delničarji, njihovi
zastopniki ali pooblaščenci, če najmanj tri
dni pred sejo skupščine pisno prijavijo udeležbo. Prijava bo veljavna, kolikor bo v istem
roku na sedež družbe prispela njihova pisna
prijava, pooblaščenci pa morajo v istem roku poleg prijave predložiti tudi pooblastilo.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne in v istih prostorih ob 9.30.
Na ponovljenem zasedanju bo skupščina
družbe veljavno odločala ne glede na višino
na seji prisotnega kapitala.
Gradivo za zasedanje skupščine je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe,
Ljubljana, Dunajska 22, vsak delovnik od objave sklica skupščine dalje med 9. in 12. uro.
Divida, d.d.,
direktor
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Št. 73/98
Ob-8057
Na podlagi 7.2. statuta Bistra, d.d., Ravne na Koroškem, Čečovje 5, začasna
uprava sklicuje
prvo skupščino,
ki bo 14. 12. 1998 ob 13. uri na sedežu
Bistra, d.d., z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje
preštevalcev glasov.
Predlog sklepa uprave: ugotovi se
sklepčnost skupščine, imenuje predsedujočega skupščine. Imenuje se dva preštevalca glasov. Seji bo prisostvoval vabljeni
notar.
2. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa uprave: skupščina sprejme poslovnik o delu skupščine Bistra, d.d.,
v predloženem besedilu.
3. Razrešitev članov začasnega nadzornega sveta in izvolitev članov stalnega nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev
in seznanitev s članom nadzornega sveta, ki
ga je izvolil organ soupravljanja.
Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: skupščina razreši člane začasnega
nadzornega sveta in izvoli dva člana nadzornega sveta – predstavnika delničarejv.
4. Sprejem sklepa o nadomestilu (sejnini) za udeležbo na sejah nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave: skupščina sprejme predlog začasne uprave o izplačilu nadomestila sejnine za člane nadzornega sveta v predlagani višini.
5. Sprejem akta o lastninskem preoblikovanju podjetja gostinsko podjetje Bistra,
p.o. in statuta delniške družbe Bistra, d.d.
Predlog sklepa uprave: akt o lastninskem
preoblikovanju podjetja Gostinsko podjetje
Bistra, p.o. in statut delniške družbe se
sprejme.
6. Informacija o poslovnem poročilu za
leta 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 in
prvo polovico 1998.
Predlog sklepa uprave: poslovno poročilo za leta 1993, 1994, 1995, 1996, 1997
ter prvo polovico leta 1998 se sprejme na
znanje.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
so delničarjem na voljo na sedežu uprave
vsak delovnik od 9. do 12. ure v času od
dneva objave dnevnega reda, do vključno
na dan zasedanja skupščine.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki in vloženi v roku 7 dni po objavi
tega sklica na sedež uprave Bistra, d.d.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoji za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine na sedežu
uprave Bistra, d.d., pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarje se naproša, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred pričetkom zasedanja skupščine, zaradi vzpostavitve evidence in morebitnega prevzema glasovnic.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo s potrdilom o lastništvu delnic,
osebnim dokumnetom in pisnim pooblastilom, zakoniti zasatopnik pa tudi z izpisom iz
sodnega registra.
Sejna soba bo odprta 45 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje v istih prostorih. Skupščina
bo takrat odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Bistra, d.d.,
začasna uprava
Ob-8058
Na podlagi določil statuta družbe Gozdno in lesno gospodarstvo Murska Sobota,
d.d., in določil zakona o gospodarskih družbah, sklicuje začasna uprava družbe
1. skupščino
delniške družbe Gozdno in lesno
gospodarstvo Murska Sobota, d.d.,
ki bo v torek, dne 15. 12. 1998 ob 10.
uri v prostorih podjetja Eurest (bivša družbena prehrana) v Murski Soboti, Slomškova
ul. 49.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa (začasne uprave in začasnega nadzornega sveta): izvoli se predsednik skupščine in dva preštevalca glasov.
Seji prisostvuje vabljeni notar Jože Ratnik
za sestavo notarskega zapisnika.
2. Informacija o poteku lastninskega
preoblikovanja družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme informacijo o poteku lastninskega preoblikovanja.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 1997.
Predlog sklepa: potrdi in sprejme se letno poročilo za leto 1997.
4. Obravnava in sprejem sklepa o pokrivanju izgube za obdobje 1993–1997.
Prdlog sklepa: izguba družbe v revalorizirani vrednosti znaša na dan 31. 12. 1997
112,482.390 SIT, in sicer za leto 1993
58,412.085,60 SIT, za leto 1994
7,687.302,70 SIT, za leto 1995
20,826.189,20 SIT, za leto 1996
6,925.077,85 SIT, in za leto 1997
18,629.734,71 SIT. Izguba za leto 1993,
1994, 1995 in del za leto 1996 v skupnem
znesku 92,721.532,40 se pokrije v breme
rezerv. Del izgube za leto 1996 in izguba iz
leta 1997 ostane nepokrita.
5. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: sprejme se predlog
spremembe statuta družbe Gozdno in lesno
gospodarstvo Murska Sobota, d.d.
6. Izvolitev članov nadzornega sveta, ki
so predstavniki delničarjev in seznanitev
skupščine z imenovanjem predstavnika delavcev.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predlagana člana nadzornega sveta in potrdi imenovanega člana nadzornega sveta kot predstavnika delavcev.
7. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: kot revizorja za leto
1998 se imenuje revizorska družba Audit,
d.o.o., iz Murske Sobote.
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gataja. Skupščina se seznani s članoma
nadzornega sveta, ki sta predstavnika delavcev.
3. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan od dneva objave sklica
do pričetka skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Če skupščina ob objavljeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 13.30 v istem prostoru.
Takrat bo skupščina veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Vse delničarje oziroma njihove pooblaščence, ki se nameravajo udeležiti
skupščine, prosimo, da svojo udeležbo
predhodno pisno najavijo upravi družbe, in
sicer najkasneje do petka, 11. decembra
1998.
Obrtnik, d.d., Škofja Loka,
direktor

navzoči delničarji, ki predstavljajo vsaj 51%
osnovnega kapitala družbe.
Sling, d.d., Ljubljana
uprava družbe
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8. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana
nagrada v obliki sejnin, in sicer:
– za predsednika NS – 30.000 SIT neto
po seji,
– za člane NS – 20.000 SIT neto po
seji.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in družbi dostavljeno
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine ter
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošto
dostavijo družbi tako, da jo le-ta sprejme
najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Udeležence pozivamo, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred začetkom zasedanja. Ob prihodu se prijavijo z osebno izkaznico ali drugim identifikacijskim dokumnetom ter prevzamejo gradiva in glasovalne
lističe.
Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak
delovni dan v tajništvu na sedežu družbe v
Murski Soboti, Arh. Novaka 17.
Predlogi delničarjev: delničarji, njihovi
pooblaščenci ali zakoniti zastopniki lahko v
sedmih dneh po objavi sklica skupščine s
priporočeno pošto pošljejo začasni upravi
utemeljene nasprotne predloge in dopolnilne predloge k dnevnemu redu.
Ponovno zasedanje skupščine: če
skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovitev zasedanja uro kasneje istega dne in v istih prostorih. Skupščina bo v
tem primeru odločala, ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Opozorilo!
Prostor za zasedanje skupščine bo odprt eno uro pred začetkom zasedanja
skupščine.
GLG Murska Sobota, d.d.,
začasna uprava – direktor
Št. 023265
Ob-8059
Na podlagi 283. člena zakona o gospodarskih družbah in točke 7.3. statuta družbe Obrtnik Škofja Loka, d.d., sklicujem
4. sejo skupščine
družbe Obrtnik Škofja Loka, d.d.,
ki bo v ponedeljek 14. decembra 1998
ob 13. uri na sedežu družbe, Blaževa ul. 3.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Za predsednika se imenuje Pokorn Rado, za preštevalko glasov pa Stanonik Tatjana. Seji bo prisostvovala notarka
Braniselj Erika.
2. Razrešitev članov nadzornega sveta
in imenovanje novih članov.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se razrešijo vsi dosedanji člani nadzornega sveta – predstavniki delničarjev.
Za nove člane nadzornega sveta – predstavnike delničarjev skupščina izvoli Mira
Podrekarja, Miroslavo Bračko in Alojza Bo-

Št. 11/1600
Ob-8060
Na podlagi 2. odstavka 14. člena statuta
delniške družbe Sling, družba za inženiring
in projektiranje, d.d., Ljubljana, Dunajska
c. 22, uprava družbe sklicuje
5. sejo skupščine
delničarjev družbe Sling, družba za
inženiring in projektiranje d.d.,
Ljubljana, Dunajska c. 22,
ki bo dne 17. 12. 1998 ob 12. uri v
veliki sejni dvorani – pritličje poslovne stavbe Dunajska c. 22, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev seje, potrditev verifikacijske
komisije in ugotovitev sklepčnosti skupščine na podlagi poročila verifikcijske komisije, izvolitev predsednika skupščine in preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: potrdi se tri člansko verifikacijsko komisijo. Ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvoli se predsednika skupščine
in preštevalce glasov po predlogu.
2. Sprejem sprememb statuta.
Predlog sklepa: statut družbe se spremeni tako, da se glasi kot je navedeno v
predlogu uprave družbe.
3. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvoli se 5 članov nadzornega sveta družbe Sling, d.d., Ljubljana,
in sicer: Gustav Šimic, Brane Burgar, Marjetka Hunjet, Anton Mavrič, Mihajlo Šoltes.
Mandat novo izvoljenim članom nadzornega sveta začne teči z dnem, ko poteče
mandat dosedanjim članom nadzornega
sveta družbe.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
vključno s prečiščenim besedilom statuta
delniške družbe, je na vpogled delničarjem
na sedežu družbe Sling, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 22, v tajništvu direktorja vsak delovni dan do dneva seje od 8. do 14. ure.
Seje skupščine se lahko udeležijo delničarji sami ali njihovi pooblaščenci oziroma
zastopniki. Pooblaščenci morajo predložiti
pisno pooblastilo.
Če skupščina ne bo sklepčna bo ponovno zasedanje skupščine dne 17. 12. 1998
ob 13. uri na istem kraju. Na ponovnem
zasedanju skupščina veljavno odloča, če so

Ob-8061
Na podlagi 41. člena statuta družbe Vino Brežice, d.d., začasna uprava sklicuje
1. sejo skupščine
Vino Brežice, d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 14. 12. 1998
ob 10.30 v promocijski dvorani Vina Brežice, Cesta bratov Cerjakov 33, Brežice.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Dokler Andrej.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, preštevalca glasov in seznanitev z dnevnim redom.
Začasna uprava in začasni nadzorni svet
predlagata, da skupščina sprejme naslednji
sklep:
– za predsednika skupščine se izvoli
Kneževič Milan.
– za preštevalki glasov se izvolita Bukovinski Diana in Lopatič Metka.
3. Predlog poslovnika o delu skupščine.
Začasna uprava in začasni nadzorni svet
predlagata, da skupščina sprejme naslednji
sklep: Sprejme se poslovnik o delu skupščine v predlaganem besedilu.
4. Informacija začasne uprave o poteku
lastninskega preoblikovanja podjetja.
Informacijo bo podala začasna uprava,
glavni direktor gospod Karl Recer.
5. Sprejem letnega poročila za leto 1997.
Na podlagi mnenja začasnega nadzornega sveta, začasna uprava in začasni nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme
naslednji sklep: sprejme se letno poročilo
uprave za leto 1997 z mnenjem revizorja v
predloženem besedilu.
6. Odločanje o poslovnem rezultatu v obdobju 1993–1997.
Začasna uprava in začasni nadzorni svet
predlagata, da skupščina sprejme naslednji
sklep: dobiček iz obdobja 1993–1996 v
višini 18,868.000 SIT in za leto 1997 v
višini 7,784.000 SIT, ostane nerazporejen.
7. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Z iztekom dne 14. 12. 1998, na katerega je sklicana skupščina, preneha mandat
članom začasnega nadzornega sveta, zato
začasni nadzorni svet predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep: nadzorni svet
se izvoli:
– Marijan Groff z mandatom od 15. 12.
1998 do 15. 12. 2002.
– Kneževič Milan z mandatom od
15. 12. 1998 do 15. 12. 2002.
– Okorn Franc z mandatom od 15. 12.
1998 do 15. 12. 2002.
8. Določitev plačila za delo članom nadzornega sveta.
Začasna uprava in začasni nadzorni svet
predlagata, da skupščina sprejme naslednji
sklep: predsedniku nadzornega sveta pripada za vsako sejo sejnina v neto znesku
45.000 SIT, ostalim članom nadzornega
sveta sejnina v neto znesku 35.000 SIT, vsi
so upravičeni tudi do potnih stroškov za
vsako sejo.
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9. Potrditev revizorja družbe za poslovno leto 1997 in imenovanje revizorja družbe za leto 1998.
Začasni nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: za revizorja
družbe za poslovno leto 1997 se potrdi
družba za revizijo Dinamic, d.o.o., Brusnice, Kandijska 24, 8000 Novo mesto.
Za revidiranje letnih računovodskih izkazov za leto 1998 se imenuje družba za revizijo Dinamic, d.o.o., Brusnice, Kandijska
24, 8000 Novo mesto.
10. Ustanovitev sklada lastnih delnic.
Začasna uprava in začasni nadzorni svet
predlagata, da skupščina sprejme naslednji
sklep: družba oblikuje sklad za odkup lastnih delnic. Sklad lastnih delnic lahko dosega 10% vrednosti osnovnega kapitala. Sklad
se oblikuje iz presežka rezerv nad obveznimi rezervami. Nadzorni svet sprejme kriterije in postopke odkupovanja lastnih delnic,
ki jih predlaga uprava. Družba sme pridobiti
lastne delnice v primerih določenih z zakonom.
11. Predlog sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Začasna uprava in začasni nadzorni svet
predlagata, da skupščina sprejme naslednji
sklep: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta v predloženem besedilu.
12. Dokapitalizacija družbe.
Začasna uprava in začasni nadzorni svet
predlagata, da skupščina sprejme naslednji
sklep: dvigne se osnovni kapital družbe za
129,652.000 SIT. Za dvig osnovnega kapitala se izda 129.500 navadnih delnic po
nominalni vrednosti 1.000 SIT za eno delnico. Prodajna cena delnice je 2.000 SIT.
Uprava in predsednik nadzornega sveta morata prijaviti skelp o povečanju osnovnega
kapitala v sodni register v roku 8 dni od
sprejema tega sklepa.
Prednostni upravičenci vpisujejo delnice
v roku 15 dni od sprejetja tega sklepa, drugi pa v nadaljnjih 15 dneh.
Prijava udeležbe na skupščini.
Glasovalno pravico na skupščini bodo
imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniški
knjigi na dan 9. 12. 1998.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
in zastopniki, se lahko udeležijo skupščine
in uresničujejo glasovalno pravico na
skupščini, če najkasneje 3 dni pred dnevom skupščine, prijavijo svojo udeležbo na
sedežu uprave družbe, osebno ali s priporočeno pošiljko.
Pozivamo udeležence, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred pričetkom zasedanja. Ob prihodu se prijavijo z osebno
izkaznico ali drugim identifikacijskim dokumentom ter prevzamejo gradivo in glasovalne lističe.
Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak
delovni dan, med 10. in 12. uro, v tajništvu
na sedežu družbe na Cesti bratov Cerjakov
33, Brežice, od dneva objave dalje.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro
kasneje v istih prostorih. Skupščina bo takrat odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vino Brežice, d.d.,
začasna uprava
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Razne objave
Št. 034-04-1/98
Ob-8136
Na podlagi 10. člena uredbe o odporodaji, oddaji ali zamenjavi nepremičnin in
premičnin v lasti Republike Slovenije, objavlja Servis skupnih služb Vlade Republike
Slovenije
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Naročnik: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27a, Ljubljana, telefaks 061/178-5579.
2. Predmet javne dražbe:
a) odprodaja zasedenih poslovnih prostorov,
b) Kraj: Ljubljana, Dunajska 50.
c) Vrsta nepremičnine: poslovni prostori v II., III. in VI. nadstropju poslovne stavbe
na Dunajski 50, v izmeri 1112,72 m2, tremi garažami v prvi kleti in tremi parkirnimi
mesti na platoju.
d) Nepremičnina se odprodaja v celoti
po sistemu videno–kupljeno. Prometni davek in stroške prepisa plača kupec. Rok
izpraznitve je 30. 6. 1999.
3. Izklicna cena celotne nepremičnine:
– poslovni prostori
347,471.043 SIT,
– tri garaže
3,829.360 SIT,
– tri parkirna mesta
1,436.010 SIT,
skupna cena
352,736.413 SIT
4. Javna dražba se bo opravila pisno.
5. Rok sklenitve pogodbe: pogodba
mora biti sklenjena v roku penajstih delovnih dneh po opravljeni javni dražbi.
6. Način in rok plačila: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v roku 8 dneh od
podpisa pogodbe na ŽR 50100-630-10014,
sklic na številko 784000. Položena kavcija se
všteje v kupnino.
7. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne cene na ŽR 50100-630-10014, sklic
na številko 784000 - varščina.
Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem,
ki naj javni dražbi ne uspejo kavcija vrne v
roku 8 dni brez obresti.
8. Ogled nepremičnine je možen po
predhodnem
dogovoru
na
tel.
061/318-548.
9. Predložitev ponudb
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
do 1. 12. 1998 do 9. ure. Ponudbo se
označi: ponudba za nakup Dunajska 50 ne odpiraj. Ponudbi je potrebno predložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokade ŽR,
– potrdilo o državljanstvu če je ponudnik fizična oseba.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27a, Ljubljana, glavna
pisarna.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 12. 1998 ob 10. uri v sejni sobi na
naslovu: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, Ljubljana.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade
Št. 465-8/98
Ob-8137
Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2,
Škofja Loka, na podlagi 47. člena zakona o
stavbnih zemljiščih (Ur. l. R, št. 44/97) in
18. člena statuta Občine Škofja Loka (Ur. l.
RS, št. 37/95 in 47/98) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Predmet dražbe so nerazdelno zemljišča s parc. št. 122/3 – neplodno v izmeri
1.428 m2, 118/2 – neplodno v izmeri
2.422 m2 in 1391/4 – neplodno v izmeri
217 m2, vse k.o. Stari dvor.
2. Javna dražba bo 23. 11. 1998 ob
10. uri v Škofji Loki, na Poljanski cesti 2, v
veliki sejni dvorani, II. nadstropje.
3. Izklicna cena za celoten predmet javne dražbe je 27,500.000 SIT.
4. Ostali pogoji dražbe so:
Namen prodaje zemljišč je omogočanje
gradnje v skladu z določbami odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Škofja
Loka (Ur. l. RS, št. 47/93, p. 8/94) – poslovni objekt.
Predmet javne dražbe se prodaja kot celota.
Nepremičnine se prodajo v stanju kakršne so, po načelu “videno - kupljeno”.
Izklcina cena se lahko dviguje najmanj
za 100.000 SIT.
Kupec, ki bo na javni dražbi uspel, mora
plačati kupnino:
– 40% kupnine (dosežene cene) v roku
treh dni po končani dražbi in
– 60% kupnine (dosežene cene) ob podpisu kupoprodajne pogodbe.
V primeru, da uspeli dražitelj ne poravna
obrokov po rokih zapadlosti, mu tečejo zakonite zamudne obresti. V primeru zamude
več kot osem dni za posamezni rok plačila,
lastnik lahko brez obveznosti odstopi od pogodbe.
Plačilo drugega obroka kupnine se lahko odloži za največ 60 dni, vendar mora
uspeli dražitelj za preostanek kupnine predložiti brezpogojno, nepreklicno bančno garancijo slovenske banke na prvi poziv, brez
ugovora in brez stroškov za prodajalca, ki
mora biti veljavna še 30 po izteku roka za
plačilo kupnine. V tem primeru se preostanek kupnine do poplačila mesečno poveča
za indeks podražitev po vrstah gradenj GZS
za ostalo nizko gradnjo.
5. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe. Dražitelji, ki so fizične
osebe, morajo pred pričetkom javne dražbe
predložiti dokazilo, da so državljani Republike Slovenije, dražitelji, ki so pravne osebe
pa morajo pred pričetkom javne dražbe
predložiti overjeno kopijo izpiska iz sodnega registra, ki ni starejša od enega meseca
in pooblastilo ali dokazilo o zastopanju.
6. Dražitelji so dolžni vplačati varščino v
višini 10% izklicne cene, ki mora biti vplačana najmanj tri dni pred pričetkom javne dražbe na žiro račun Občine Škofja Loka, št.
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Izklicna cena za nepremičnine in premičnine za Stari del na lokaciji Kozje, zmanjšana za 20%, znaša 7,564.815,20 SIT.
2. Vse nepremičnine in premičnine Novi
del na lokaciji Kozje. Opis premoženja: Zidanih objektov je 2 kom v skupni kvadraturi
782 m2; Pripadajočih zemljišč je: zazidanih
782 m2 in ostalih nezazidanih in funkcionalnih (stavbnih) zemljišč je 8.433 m2. Zemljišče novega dela vsebuje tudi parcelo
1360/35 pot v izmeri 954 m2 kjer teče
meja med starim in novim delom. Skupno:
1,0169 ha. Premično premoženje obsega
151 kom lesno obdelovalnih strojev.
Izklicna cena za nepremičnine in premičnine za Novi del na lokaciji Kozje, zmanjšana za 30%, znaša 34,948.307,10 SIT.
Premoženje je ocenjeno kot celota po
opisanih sklopih s cenitvenim poročilom z
dne 15. 8. 1998.
Premoženje se prodaja oziroma draži tako, da se draži najprej stari in nato novi del.
Izklicna cena je v skladu s cenitvenimi
poročili Zvoneta Jezernika, dipl. inž. stalnega sodnega izvedenca in jih je možno pri
ogledu videti na sedežu podjetja v Mestinju
6, Podplat.
Premoženje bo prodano v kompletu kot
celota po načelu videno - kupljeno. Celotno
premoženje bo prodano na javni dražbi (I.
dražbeni narok), ki bo v sredo 25. novembra 1998 ob 14. uri v prostorih Okrožnega
sodišča Celje v sobi 106/I, Prešernova 22,
3000 Celje.
II. Pogoji javne dražbe
1. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije in fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije in predložijo potrdilo o državljanstvu ter dokazilo o zagotovitvi varščine. Kupci ne morejo biti fizične
osebe določene v 153. členu ZPPSL.
2. Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba pa se izkaže z osebnim
dokumentom.
3. Pred javno dražbo mora vsak ponudnik plačati varščino v višini 10% izklicne cene oziroma okrogel znesek in jo nakazati na
žiro račun stečajnega dolžnika št.
50730-690-1419 pri APPNI Slovenije, Ekspozitura Šmarje pri Jelšah z navedbo plačilo varščine za javno dražbo. Pred začetkom
javne dražbe se mora dražitelj izkazati s potrjenim prenosnim nalogom. Namesto
varščine dražitelj lahko predloži nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv, vnovčljivo najkasneje 20 dni po dražbi.
4. Plačana varščina se bo kupcu vštela v
kupnino. Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo
uspeli, pa se bo vrnila v roku 3 dni po končani javni dražbi brez obresti.
5. Kupec, ki bo na dražbi uspel, mora
skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po
objavljeni javni dražbi in plačati celotno kupnino na žiro račun stečajnega dolžnika v
roku 60 dni po sklenitvi pogodbe, sicer se
šteje, da je dražitelj od nakupa odstopil,
varščina pa zapade v korist stečajne mase.
6. Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe
stečajnemu upravitelju predložiti javno listino pristojnega organa, s katero dokazuje ali
potrjuje, da ne obstojijo dejstva in okoliščine iz I., II. in III. odst. 153. člena ZPPSL in
poda izjavo, overjeno pri notarju, s katero

pod materialno in kazensko odgovornostjo
izjavi, da ne obstojijo dejstva in okoliščine iz
I., II. in III. odst. 153. člena ZPPSL.
7. Če uspešni dražitelj ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe in plačal celotne kupnine v določenem roku, se prodaja razveljavi, plačano varščino pa bo zadržal stečajni
dolžnik oziroma bo vnovčil in zadržal bančno garancijo v korist stečajne mase.
8. Prometni davek, druge dajatve in
stroške v zvezi s prenosom lastništva mora
plačati kupec.
9. Kupljene stvari bodo kupcu izročene
v posest po plačilu kupnine.
10. Pregled cenilnih zapisnikov in ogled
premoženja je možen teden dni po objavi
teh pogojev vsak delovni dan od 10. do 14.
ure na sedežu stečajnega dolžnika v Mestinju 6, po predhodnem dogovoru s stečajnim upraviteljem Kos Tomažem, tel.
063/824-111 in Mtel. 0609/652-185.
III. Pravila javne dražbe
1. Dražbo vodi stečajni upravitelj.
2. Draži lahko tisti, ki je plačal in to dokaže s pismenim dokazilom o plačilu.
3. Zastopnik dražitelja mora predložiti
pooblastilo.
4. Dražitelji lahko dvigajo ceno za najmanjši znesek 2,000.000 SIT za novi del in
500.000 SIT za stari del.
5. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba.
6. Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
7. Dražba je končana 10 minut po najvišji ponudbi.
8. Ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče vložiti dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe.
9. Ugovore reši stečajni upravitelj takoj.
10. Premoženje proda stečajni upravitelj po navodilih in pod nadzorstvom predsednika stečajnega senata (154/I člena
ZPPSL).
Bohor, lesna oprema, d.d.,
v stečaju, Podplat
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51510-630-50129 s pripisom “javna dražba”. Plačilo varščine morajo pred pričetkom
dražbe dokazati s predložitvijo potrjenega
virmanskega naloga ali potrjene položnice
o vplačani varščini.
7. Varščina bo uspelemu dražitelju brezobrestno vračunana v kupnino in upoštevana pri plačilu prvega obroka, drugim pa
bo brez obresti vrnjena v roku osmih dni po
končani dražbi.
V primeru, da se dražbe udeležita dva ali
več dražiteljev in nihče ne draži, se šteje, da
so odstopili od dražbe. V tem primeru se
varščina zadrži kot skesnina vseh dražiteljev.
8. Dražba je uspešna tudi, če varščino
pravočasno vplača in se dražbe udeleži le
en ponudnik. V tem primeru se šteje, da
ponudnik - dražitelj soglaša z nakupom po
izklicni ceni.
9. Uspeli dražitelj (kupec) mora skleniti
kupoprodajno pogodbo v petnajstih dneh
po končani dražbi. Če uspeli dražitelj odstopi od podpisa pogodbe, se varščina ne vrne
in jo prodajalec obdrži kot skesnino. Preostanek vplačanega prvega obroka se brezobrestno vrne v roku petnajstih dni. Uspelidražitelj pridobi zemljišče v last in posest po
plačilu celotne kupnine oziroma po predložitvi bančne garnacije.
10. Davek na promet nepremičnin,
stroške sestave kupoprodajne pogodbe –
notarskega zapisa, stroške zemljiškoknjižnega prepisa ter ostale davščine in dajatve,
ki izhajajo iz sklenitve pravnega posla in postopka javne dražbe nosi in je dolžan poravnati uspeli dražitelj (kupec).
11. Vsa ostala določila, pomembna za
ureditev odnosov med prodajalcem in uspelim dražiteljem (kupcem) se dogovorijo in
sklenejo v kupoprodajni pogodbi.
12. Informacije o javni dražbi je možno
dobiti in se dogovoriti za ogled vsak delovni
dan od 8. do 12. ure v dneh po objavi javne
dražbe v Uradnem listu RS do treh dni pred
javno dražbo na naslovu Mestni trg 15, Škofja Loka, soba št. 7, po predhodnem telefonskem dogovoru z Janezom Štalcem, tel.
064/624-050 int. 207.
Občina Škofja Loka
Št. 126/98
Ob-8138
Na podlagi sklepa stečajnega senata
Okrožnega sodišča v Celju, št. 16/98 z
dne 18. 6. 1998 nad dolžnikom Bohor,
lesna oprema, d.d., v stečaju, Mestinje 6,
Podplat, objavlja stečajni upravitelj ponovno
javno dražbo
(II. dražbeni narok)
I. Predmet prodaje:
Vse nepremičnine na lokaciji v Kozju so
razdeljene na stari in novi del. Vsak od teh
delov ima dostop, tako da je prodaja ločeno
po delih.
1. Vse nepremičnine in premičnine Stari del in lokaciji Kozje. Opis premoženja:
zidanih objektov je 3 kom v skupni kvadraturi 502 m2. Zemljišč je 502 m2 zazidanega ter 7062 m2 ostalega nezazidanega in
funkcionalnega zemljišča (razen zidanega
objekta – hiše, ki ni last dolžnika parcela
1360/27). Skupno: 7564 m2. Premično
premoženje obsega lesno obdelovalne
stroje.

Št. 127/98
Ob-8139
Na podlagi sklepa stečajnega senata
Okrožnega sodišča v Celju, št. 16/98 z
dne 18. 6. 1998 nad dolžnikom Bohor,
lesna oprema, d.d., v stečaju, Mestinje 6,
Podplat, objavlja stečajni upravitelj ponovno
javno dražbo
(II. dražbeni narok)
I. Predmet prodaje:
Vse nepremičnine na lokaciji Mestinje 6,
3241 Podplat (vključno stanovanje v Rogaški
Slatini). Opis premoženja: Zidanih objektov
(hale in podobno) je 21 kom v skupni kvadraturi 17.584 m2. Zemljišč je: zazidanih
17.584 m2, dvorišča 80.527 m2, parkirišč
840 m2, odprtih skladišč je 17.470 m2, stavbišč (kozolec) 93 m2. Skupno: 11,6514 ha.
2. Vse nepremičnine na lokaciji Mestinje 6, 3241 Podplat. Razen: 12 kom strojev po leasing pogodbah: 5 kom viličarjev;
2 kom tovorni vozili; osebni avto Passat; 2
kom kamp prikolici in 1 kom predprostor
za kamp prikolico; videorecorder s quarz
sistemom. Opis premoženja: gre za približno 1.400 kom različnih lesno obdelovalnih
strojev in orodij skupaj z opremo za vzdrževanje.
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Izklicna cena za nepremičnine in premičnine na lokaciji Mestinje 6, 3241 Podplat, ki je zmanjšana za 30% znaša
465,443.803,90 SIT.
Premoženje je ocenjeno kot celota s cenitvenim poročilom z dne 15. 8. 1998.
Izklicna cena je v skladu s cenitvenimi
poročili Zvoneta Jezernika, dipl. inž., stalnega sodnega izvedenca in jih je možno pri
ogledu videti na sedežu podjetja v Mestinju
6, Podplat.
Premoženje bo prodano v kompletu kot
celota po načelu videno - kupljeno. Celotno
premoženje bo prodano na javni dražbi (II.
dražbeni narok), ki bo v sredo 25. novembra 1998 ob 13. uri v prostorih Okrožnega
sodišča Celje v sobi 106/I, Prešernova 22,
3000 Celje.
II. Pogoji javne dražbe
1. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije in fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije in predložijo potrdilo o državljanstvu ter dokazilo o zagotovitvi varščine. Kupci ne morejo biti fizične
osebe določene v 153. členu ZPPSL.
2. Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba pa se izkaže z osebnim
dokumentom.
3. Pred javno dražbo mora vsak ponudnik plačati varščino v višini 10% izklicne cene oziroma okrogel znesek in jo nakazati na
žiro račun stečajnega dolžnika št.
50730-690-1419 pri Agenciji Republike
Slovenije za plačilni promet, Ekspozitura
Šmarje pri Jelšah z navedbo plačilo varščine za javno dražbo. Pred začetkom javne
dražbe se mora dražitelj izkazati s potrjenim
prenosnim nalogom. Namesto varščine dražitelj lahko predloži nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv, vnovčljivo najkasneje
20 dni po dražbi.
4. Plačana varščina se bo kupcu vštela v
kupnino. Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo
uspeli, pa se bo vrnila v roku 3 dni po končani javni dražbi brez obresti.
5. Kupec, ki bo na dražbi uspel, mora
skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po
objavljeni javni dražbi in plačati celotno kupnino na žiro račun stečajnega dolžnika v
roku 60 dni po sklenitvi pogodbe, sicer se
šteje, da je dražitelj od nakupa odstopil,
varščina pa zapade v korist stečajne mase.
6. Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe stečajnemu upravitelju predložiti javno
listino pristojnega organa, s katero dokazuje ali potrjuje, da ne obstojijo dejstva in
okoliščine iz I., II. in III. odst. 153. člena
ZPPSL in poda izjavo, overjeno pri notarju,
s katero pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavi, da ne obstojijo dejstva in
okoliščine iz I., II. in III. odst. 153. člena
ZPPSL.
7. Če uspešni dražitelj ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe in plačal celotne kupnine v določenem roku, se prodaja razveljavi, plačano varščino pa bo zadržal stečajni
dolžnik oziroma vnovčil in zadržal bančno
garancijo v korist stečajne mase.
8. Prometni davek, druge dajatve in
stroške v zvezi s prenosom lastništva mora
plačati kupec.
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9. Kupljene stvari bodo kupcu izročene
v posest po plačilu kupnine.
10. Pregled cenilnih zapisnikov in ogled
premoženja je možen teden dni po objavi
teh pogojev vsak delovni dan od 10. do 14.
ure na sedežu stečajnega dolžnika v Mestinju 6, po predhodnem dogovoru s stečajnim upraviteljem Kos Tomažem, tel.
063/824-111 in Mtel. 0609/652-185.
III. Pravila javne dražbe
1. Dražbo vodi stečajni upravitelj.
2. Draži lahko tisti, ki je plačal in to dokaže s pismenim dokazilom o plačilu.
3. Zastopnik dražitelja mora predložiti
pooblastilo.
4. Dražitelji lahko dvigajo ceno za najmanjši znesek 5,000.000 SIT.
5. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba.
6. Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
7. Dražba je končana 10 minut po najvišji ponudbi.
8. Ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče vložiti dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe.
9. Ugovore reši stečajni upravitelj takoj.
10. Premoženje proda stečajni upravitelj po navodilih in pod nadzorstvom predsednika stečajnega senata (154/I člena
ZPPSL).
Bohor, lesna oprema, d.d.,
v stečaju, Podplat
Št. 128/98
Ob-8140
Na podlagi sklepa stečajnega senata
Okrožnega sodišča v Celju, št. 16/98 z
dne 18. 6. 1998 nad stečajnim dolžnikom
Bohor, lesna oprema, d.d., v stečaju, Mestinje 6, Podplat, objavlja stečajni upravitelj
ponovno
zbiranje ponudb
(II. dražbeni narok)
I. Predmet prodaje:
1. Delovno vozilo IMP SKIP NV 77, CE
425, letnik 1981. Izklicna cena znaša
418.000 SIT. Varščina znaša 42.000 SIT.
2. Delovno
vozilo
Lancer
Boss
50/50/5, CE 558, letnik 1980. Izklicna
cena znaša 796.875 SIT. Varščina znaša
80.000 SIT.
3. Delovno vozilo – viličar Indos V 20 E
električni, CE 44, 2 t, letnik 1978. Izklicna
cena znaša 145.350 SIT. Varščina znaša
15.000 SIT.
4. Tovorno vozilo TAM 75 T3 B, CE
99-27 V, letnik 1984. Izklicna cena znaša
216.750 SIT. Varščina znaša 22.000 SIT.
5. Tovorno vozilo TAM 80/90 T 35,
CE 99-78 V, letnik 1990. Izklicna cena
znaša 294.525 SIT. Varščina znaša
30.000 SIT.
Izklicne cene so zmanjšane za 50% in v
skladu s cenitvenim poročilom Zvoneta Jezernika, dipl. inž. stalnega sodnega izvedenca in cenilca in jih je možno pri ogledu
videti na sedežu podjetja v Mestinju 6, 3241
Podplat.
II. Pogoji prodaje
1. Premoženje pod točkami 1, 2, 3, 4 in
5 se prodaja posamično.

2. Premoženje se prodaja po sistemu videno - kupljeno.
3. premoženje bo prodano najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbral stečajni
senat.
4. Podpis pogodb in plačilo kupnine: za
premoženje pod točkami 1–5 mora kupec
podpisati pogodbo v roku 15 dni po prejemu poziva stečajnega dolžnika za sklenitev
pogodbe, kupnino pa plačati v 30 dneh od
sklenitve pogodbe.
5. Davek in druge dajatve ter stroške
prenosa lastninske pravice plača kupec.
6. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki
je določen v 4. točki, ne sklene pogodbe
oziroma odstopi od sklenjene pgodbe in ob
sklenitvi pogodbe ne predloži nepreklicne
bančne garancije na prvi poziv za zavarovanje plačila kupnine ali kupnine ne plača v
dogovorjenem roku, ima stečajni dolžnik
pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega
roka za izpolnitev.
7. Premoženje preide v lastništvo kupca šele takrat, ko je v celoti plačana kupnina.
8. Če kupec ne plača v roku celotne
kupnine ali kakorkoli drugače odstopi od
nakupa, se mu vrne le tisti plačani del kupnine, ki ostane po pokritju varščine in dodatnih stroškov, nastalih zaradi kupčevega
odstopa od pogodbe.
III. Pogoji za udeležbo pri prodaji z zbiranjem ponudb.
1. Pri prodaji premoženja z zbiranjem ponudb lahko sodelujejo domače pravne in
fizične osebe ob pogoju, da ob ponudbi
vplačajo varščino v določeni višini izklicne
cene. Sodelovati pa ne morejo tiste fizične
osebe, ki so določene v 153. členu I, II., in
III. odstavek ZPPSL.
2. Pisna ponudba mora vsebovati naziv
kupca in njegov točen naslov, ponujeni znesek, ponudbo pa mora podpisati odgovorna oseba. Ponudniki morajo ponudbi priložiti: dokazilo o plačilu varščine potrjenem s
strani APPNI, fizične osebe potrdilo o državljanstvu RS, pravna oseba pa kopijo sklepa
o registraciji pravne osebe ter pooblastilo
za zastopanje pravne osebe.
3. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane samo ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse razpisane in navedene pogoje.
4. Ponudniki plačajo varščino na račun
stečajnega dolžnika pri APP, podružnica
Šmarje pri Jelšah, na ŽR 50730-690-1419,
s pripisom namena nakazila: “varščina za
zbiranje ponudb”.
5. Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, se varščina brez obresti vrne v treh dneh od izbire najugodnejšega ponudnika.
IV. Postopek za zbiranje ponudb
1. Rok za zbiranje ponudb je 15 dni po
objavi v dnevnem časopisu.
2. O izbiri najboljšega ponudnika bo odločeno v 15 dneh od poteka roka za zbiranje ponudb.
3. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v dveh dneh od
izbire.
4. Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe
o prodaji z najboljšim ponudnikom kolikor
ponudnik ne izpolnjuje vseh razpisanih po-
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gojev ali kakor koli drugače ne sme ali ne
more skleniti kupoprodajne pogodbe.
5. Ponudbe pod izklicno ceno se ne
upoštevajo.
6. Ponudbe brez položene varščine se
štejejo kot neveljavne.
7. Ponudbe pošljite po pošti na Okrožno
sodišče v Celju, Prešernova 12, 3000 Celje s pripisom “Stečajni postopek Opr. št.
16/98 – Ponudba za odkup – ne odpiraj”.
V. Drugo
Vse informacije v zvezi s prodajo in ogledom premoženja dobijo zainteresirani ponudniki pri stečajnem upravitelju Kos Tomažu,
tel.
063/824-111
in
Mtel.
0609/652-185. Ogled cenilnih zapisnikov
in dodatne informacije o premoženju je mogoče dobiti na sedežu podjetja v Mestinju,
vsak delovni dan od 10. do 14. ure, po
predhodnem dogovoru s stečajnim upraviteljem.
Bohor, lesna oprema, d.d.,
v stečaju Podplat
Št. 35/5
Ob-7963
Industrijsko podjetje Mehanika Trbovlje,
d.d., Trg revolucije 23, 1420 Trbovlje, preklicuje izgubljeno kotelno knjižico (tlačna posoda) št. 1113, leto izdelave 1982.
Ob-7964
ERA, d.d., Prešernova 10, Velenje, preklicuje štampiljko pravokotne oblike, velikosti dolžine 5 cm ter širine 5 mm, z vsebino
ERA PE Sodobna oprema Velenje 1.
Št. 10/3475
Ob-7965
I & I, Avtobusni prevozi, d.d., Koper,
Vojkovo nabrežje 32, Koper, preklicuje licenco za opravljanje prevoza oseb v cestnem prometu za avtobus reg. št.
KP-E3-517, ki jo je dne 17. 11. 1997 izdala Gospodarska zbornica Slovenije.
Ob-8023
Šilar Damir, Ljubljana, Slovenčeva 111,
preklicuje polico življenjskega zavarovanja
Zavarovalniške
hiše
Slovenica,
št.
41401001758, na ime Šilar Sašo, Ljubljana, Slovenčeva 111.
Ob-8142
CALE, d.o.o., Partizanska c. 109 iz Sežane preklicuje pooblastilo na ime Bojović
Nebojša, Ul. M. Ristića 60, Kragujevac iz
Jugoslavije, o uporabi službenega vozila
BMW 318 IS, registrske oznake: KP
48-25D, št. šas.: WBABE71040ES37687,
ki je po pogodbi o finančnem leasingu, št.
11-209/97 v lasti leasingodajalca Finor,
d.o.o., Koper, Pristaniška 14.
Ob-8148
Dravska tiskarna, d.d., Pobreška c. 20,
Maribor, preklicuje žig podjetja DRAVSKA
TISKARNA, d.d., Pobreška c. 20, Maribor,
št. 6.
Ob-8149
Adriatic, zavarovalna družba, d.d., Koper,
preklicuje veljavnost naslednjih zavarovalnih
polic in OSE: 1-IM 0152435, 1-IM
0152436, S-T-49 010701, S-T-49 010702.

Št.

ARHIOS, d.o.o., Mlinska 32, Maribor,
preklicuje štampiljko pravokotne oblike, z
naslednjo vsebino ARHIOS, d.o.o., Mlinska
32, 2000 Maribor. m-2386
Adriatic d.d., Jadranska 21, Maribor,
preklicuje zelene karte: 0528162,
00528664,
00528666,
00528669,
00547911,
00547912,
00547915,
00547918,
00547921,
00547922,
005479924, 00547926, 00547930,
00550933,
00550935,
00550938,
005509950. m-2348
Adriatic d.d., Jadranska 21, Maribor,
preklicuje Z-3 140726, Z-3 140732, Z-4
140737, 140738, Z-3 140742 140750.
m-2347
Adriatic d.d., Jadranska c. 21, Maribor,
preklicuje zavarovalne police št. 8-N/1
00000357,
AA-PON-01
170691,
AA-PON-01 170697, 170710, STAN/94
00106121,
00106125,
STAN/94
00119076, 00119100. m-2346
Adriatic d.d., Jadranska 21, Maribor,
preklicuje
imovinska
zavarovanja:
00174889,
00174891,
00196928,
00196950. m-2345
Adriatic d.d., Jadranska 21, Maribor,
preklicuje avtomobilske police: 00641695,
00641697,
00641704,
00641705,
00641708,
00641710,
00657591,
00657599, 00657610. m-2344
Adriatic d.d., Jadranska 21, Maribor,
preklicuje avtomobilske police: 00615397,
00622374,
00622377,
00622379,
00622380,
00637111,
00637113,
00637118,
00637121,
00637122,
00641691,
00641692,
00641694.
m-2343
Blakaj Sejdi s.p., Srnčeva ulica 11, Maribor, preklicuje priglasitveni list, št.
064-3612/95, izdan 1. 4. 1995. m-2477
Cvetko Milan, Partizanska 85, Maribor,
preklicuje priglasitveni list, opr. št.
064-3572/95. m-2309
Jelen Renato, Pajkova 31, Maribor, preklicuje priglasitveni list, opr. št. 064-4307.
m-2422
Kapel Danijel, Čokova 1, Lucija, Portorož, preklicuje odločbo obrtnega dovolenja.
g-77054
Longar Jože s.p., Zg. Hoče 2 d, Hoče,
preklicuje odločbo obrtnega dovolenja, št.
047934/2909/00-74/1995, izdana 6. 3.
1995. m-2488
Mandić Momčilo, Partizanska 59, Maribor, preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
068-0155/94 izdan 11. 5. 1994. m-2372
Milič Tomislav, Izvidniška 13, Pobegi,
preklicuje odločbo in obrtno dovoljenje št.
016407/0223/00-27/1995. g-77266
Mohar Tomaž, Kajuhova 23, Slovenska
Bistrica, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
50-1083. m-2424
Namestnik Danica, Cesta 4. julija 70,
Sp. Duplek, preklicuje priglasitveni list, opr.
št. 064-2976/94. m-2392
Rahim Abduli, Savudrijska 1, Piran, preklicuje priglasitveni list, opr. št. 40-0287/
94, mat. št. 5427001. g-77250
Sig-Zop d.o.o., Hočevje 46, Grosuplje,
preklicuje štampiljko pravokotne oblike, z
vsebino: SIG-ZOP, Računalništvo in grafika, d.o.o., HOČEVJE 46, 61301 KRKA.
s-77379
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Verdonik Milan, Pot na okope 7, Maribor, preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
064/5704/98. m-2471
Zajc Bogomir, Zg. Duplek 9a, Spodnji
Duplek, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
064-3743/95. m-2394
Zlatev Marinko, Bresterniška graba 3,
Kamnica, preklicuje priglasitveni list, opravilna št. 064-2527/94. m-2242
Žorž Jan, Frankovo naselje 165, Škofja
Loka, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
37-1006/94. g-77144

Izgubljene listine
preklicujejo
Potne listine in osebne izkaznice
Babič Marijan, Križ 64, Sežana, maloobmejno prepustnico VS AI 039463, izdala
UE Sežana. p-77005
Bartolec Slavko, Tržaška 113, Ljubljana,
osebno izkaznico št. 62891. s-77241
Belovič Boštjan, Župančičeva ulica 9,
Kranj, potni list št. AA 219414, izdala UE
Kranj. s-77327
Berdajs Marko, Cesta komandanta Staneta 12, Litija, potni list št. BA 483623,
izdala UE Litija. s-77430
Berdajs Nikolaj, Mulhe 8, Litija, potni list
št. AA 416108, izdala UE Litija. s-77429
Berisha Gjeladin, Stara c. 15, Sp. Hoče, Hoče, osebno izkaznico št. 27463.
p-77351
Bečirspahić Ermin, Gašperšičeva ulica
6, Ljubljana, potni list št. BA 876525.
s-77038
Bon Milena, Ljubljanska c. 30, Ivančna
Gorica, potni list št. BA 474130. s-77065
Boštar Robert, Nazorjeva ulica 10, Kranj,
potni list št. AA 647479, izdala UE Kranj.
s-77230
Brodar Sebastijan, Cesta zmage št. 20,
Zagorje ob Savi, potni list št. AA 866730,
izdala UE Zagorje ob Savi. p-77376
Cerar Bojana, Bratov Babnik 63, Ljubljana, potni list št. AA 59410, izdala UE Ljubljana. s-77333
Čimžar Franc, Zgornja Besnica 146, Besnica, potni list št. AA 138740. s-77152
Čirić Veronika, Sp. Besnica 148, Zg. Besnica, osebno izkaznico št. 45177. g-77242
Džurdževič Lilijana, Kvedrova 4, Koper,
potni list št. AA 207865. g-77385
Debenec Tomaž, Gor. Dobrava 14, Gorenja vas, osebno izkaznico, št. 37030. s-77415
Delavec Domen, Župančičeva ulica 18,
Kranj, potni list št. BA 222446. s-78083
Dolinšek Miran, Sv. Lovrenc 76a, Sv.
Lovrenc, potni list št. AA 151033, izdan
18. 5. 1992 v Celju. p-77370
Dominko Damjan, Miren 172g, Miren,
maloobmejno prepustnico št. AI 64686, izdala UE Nova Gorica. g-77307
Duraković Zafir, C. na Bokalce 32, Ljubljana, potni list št. AA 934005, izdala UE
Ljubljana. s-77289
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Eberlinc Sebastjan, Praprošče 22, Litija, potni list št. BA 272880, izdala UE Litija.
s-77217
Fabricijo Tina, Kozarno 3, Dobrovo, potni list št. AA 469808, izdala UE Nova Gorica. g-77173
Ferhatovič Pavla, Nanoška 3, Ljubljana,
potni list št. AA 823621. s-77018
Ferjančič Boris, Hladilniška 17, Ljubljana, osebno izkaznico št. 88314. s-77291
Filipčič Tilen, Proleterskih brigad 13, Izola, maloobmejno prepustnico št. AI 945,
izdala UE Izola. g-77169
Finžagr Tjaša, Verje 7/B, Medvode, potni list št. AA 878095. s-77373
Finžagr Zala, Verje 7/B, Medvode, potni
list št. BA 523598. s-77372
Flis Veljko, Stranska ulica 7, Domžale,
preklic potnega lista, objavljenega v Ur. l.
RS, št. 59/98, s-59231. s-77305
Floreani Vilim, Kajuhova ulica 10, Celje,
potni list št. BA 40864, izdala UE Celje.
p-77007
Gabrovec Danica, Socerb 17, Črni kal,
osebno izkaznico, št. 102019. g-77388
Gale Anton, Klemenova 59, Ljubljana,
potni list št. BA 101545, izdala UE Ljubljana. s-77351
Gale Frančiška, Klemenova 59, Ljubljana, potni list št. BA 101546, izdala UE Ljubljana. s-77353
Golmajer Janez, Žiganja vas 15, Tržič,
potni list št. AA 055706. p-77074
Gorjup Swan, Gradnikova 5, Nova Gorica, potni list št. BA 651800. g-77386
Grbac Martina, Seča 49, Portorož, maloobmejno prepustnico št. AI 4109, izdala
UE Piran. g-77246
Grivec Boštjan, Gimnazijska cesta 15f,
Trbovlje, potni list št. BA 515563, izdala UE
Trbovlje. s-77316
Grobin Ljudmila, Dvorni trg 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 72829. s-77239
Hajdarovič Anabela, Črtomirova 9, Ljubljana, potni list št. BA 720687, izdala UE
Ljubljana. s-77094
Herlec Tina, Cesta talcev 23e, Kranj,
potni list št. AA 924173, izdala UE Kranj.
g-77172
Herlec Tina, C. talcev 23e, Kranj, osebno izkaznico št. 50901. g-77334
Hrastelj Mihael, Legen 47, Šmartno/Slovenj Gradec, potni list št. BA 848493. s-77409
Hrastelj Mihael, Legen 47, Šmartno/Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št. 84798.
s-77410
Hribar Jasmina, Dolenji Boštanj 55, Boštanj, preklic potnega lista, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 64/98, p-64069. p-77375
Hvala Emil, Trnovo 5a, Trnovo, potni list
št. AA 398755, izdala UE Nova Gorica.
g-77308
Jelen Marija Kristina, Ljubljanska c. 33,
Celje, potni list št. AA 946634. p-77149
Jelerčič Jože, Jakovce 2, Sežana, maloobmejno prepustnico št. AI 0027514, izdala UE Sežana. p-77099
Jesenik Zmago, Trinkova 4, Maribor,
potni list št. BA 57777, izdala UE Maribor.
p-77368
Južnič Jože, Snakovška cesta 10, Križe,
potni list št. AA 12199, izdala UE Tržič.
g-77175
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Kanellopulos Helena, Zakrajškova 29,
Ljubljana, osebno izkaznico št. 80353.
s-77403
Kavčič Aleksander, Cesta v Podboršt 3,
Ljubljana, potni list št. BA 22779. s-77235
Koželj Renata, Mlaka 30, Komenda, potni list št. BA 397996, izdala UE Kamnik.
s-77086
Korošec Igor, Mlaška cesta 57, Kranj,
potni list št. AA 406600, izdala UE Kranj.
s-77411
Krmc Johannes Jernej, Škocjan 57,
Škocjan, potni list št. BA 612408, izdala
UE Novo mesto. g-77149
Kumer Silvo, Florjan 208, Šoštanj, potni
list št. BA 614146. p-77153
Lemež Barbara, Strmi pot 3, Ljubljana,
potni list št. AA 676692, izdala UE Ljubljana. s-77315
Lombardo Vanja, Tovarniška ul. 21, Ljubljana, potni list št. BA 331511, izdalaUE
Ljubljana. s-77406
Malec Ariana Sabina, Tesarska 1, Ljubljana, potni list št. BA 313193, izdala UE
Ljubljana. s-77070
Marinič Roman, Vončinova 4, Maribor,
potni list št. AA 570463, izdan 28. 10.
1992 pri UE Maribor. m-2318
Mars Jožef, Ul. IX. Korpusa 26, Piran,
potni list št. AA 200132, izdala UE Piran.
g-77244
Maršič Igor, G. Levičnika 18b, Koper,
potni list št. AA 484927, izdala UE Koper.
g-77063
Maršič Igor, G. Levičnika 18b, Koper,
maloobmejno prepustnico AI 17998, izdala
UE Koper. g-77064
Matarugić Milorad, Reboljeva 12, Ljubljana, potni list št. AA 819813, izdala UE
Ljubljana. s-77066
Mateša Marija, Bizjanova 5, Ljubljana,
osebno izkaznico št. 9184. s-77324
Mereles-Ramirez David Ramon, Na Gorici 3, Hrpelje, potni list št. BA 0568850,
izdala UE Sežana. p-77017
Milikić Nenad, Zvezda 1, Ljubljana, potni list št. AA 446891, izdala UE Ljubljana.
s-77331
Mivšek Janez, Pšata 6, Dol pri Ljubljani,
potni list št. BA 252134, izdala UE Domžale. s-77338
Moderndorfer Romana, Mokrška 31,
Ljubljana, potni list št. AA 454014, izdala
UE Ljubljana. s-77030
Mrkonič Aleksandra, Ul. Gradnikove brigade 31, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico št. AI 116046, izdala UE Nova
Gorica. g-77243
Pačnik Tomaž, Podgorje 49 a, Podgorje, potni list št. AA 256921. g-77390
Pecić Enver, Medno 77, Ljubljana, potni
list št. AA 598844, izdala UE Ljubljana.
s-77282
Pirc Irena, Breg ob Savi 99, Mavčiče,
potni list št. BA 479305, izdala UE Kranj.
s-77292
Pitnjakovič Nisveta, Velika čolnarska 10,
Ljubljana, potni list št. AA 588243, izdala
UE Ljubljana. s-77336
Pitnjakovič Samela, Velika Čolnarska 10,
Ljubljana, potni list št. BA 735677, izdala
UE Ljubljana. s-77337

Pitnjakovič Senad, Velika čolnarska 10,
Ljubljana, potni list št. AA 536023, izdala
UE Ljubljana. s-77335
Pogačar Leopold, Zlato polje 2, Lukovica, potni list št. BA 213452. s-77168
Popovič-Milikić Jelena, Zvezda 1, Ljubljana, potni list št. AA 593221, izdala UE
Ljubljana. s-7730
Poreber Bojan, Nova pot 28, Notranje
Gorice, potni list št. BA 521284. s-77185
Prijanovič Gregor, Horjulska 111, Dobrova, potni list št. BA 146350, izdala UE
Ljubljana. s-77295
Prišlič Ernest, Ulica solidarnosti 5, Litija,
potni list št. BA 507354. s-78058
Prišlič Tilen, Ulica solidarnosti 5, Litija,
potni list št. BA 507349. s-78060
Prusnik Marta, Britof 80, Kranj, potni list
št. BA 677559, izdala UE Kranj. s-77232
Pučko Vladimir, Kržišnikova 3, Medvode, potni list št. AA 70651, izdala UE Ljubljana. s-77377
Radin Matjaž, Krožna c. 8, Koper, potni
list št. BA 574435, izdala UE Koper. g-77061
Repič Alojz Marko, Cankarjeva 34, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico št. AI
52805, izdala UE Nova Gorica. g-77174
Rihar Boštjan, Tovarniška ul. 21, Ljubljana, potni list št. BA 291415, izdala UE Ljubljana. s-77405
Rihar Špela, Tovarniška ul. 21, Ljubljana, potni list št. BA 331510, izdala UE Ljubljana. s-77404
Rob Franček, Gibina št. 2, Vitomarci,
potni list št. BA 323743, izdala UE Ljutomer. p-77004
Rozman Dacar Melita, Graška c. 33 A,
Litija, potni list št. AA 474480. s-77047
Rošić Sabrija, Kamniška 4, Mengeš, potni list št. AA 960494, izdala UE Domžale.
s-77389
Sejdinović Kasim, Ul. Ruške čete 2, Ruše, potni list št. BA 243847. p-77342
Svečko Marina, Cesta zmage 42, Maribor, potni list št. AA 26531, izdala UE Radlje ob Dravi. p-77151
Šahmanović Denis, Ul. Frana Kovačiča
3, Maribor, potni list št. BA 161268.
s-77212
Šarič Darko, Ramovševa 23, Ljubljana,
potni list št. AA 311167, izdala UE Ljubljana. s-77301
Šiftar Primož, Vrhovci, C. VIII/17, Ljubljana, potni list št. AA 93465, izdala UE
Ljubljana. s-77297
Šinigoj Miroslava, Vojkovo nabrežje 16,
Koper, osebno izkaznico, št. 77434.
g-77387
Široka Rok, Izletniška pot 13, Koper,
potni list št. BA 574717, izdala UE Koper.
g-77135
Štrumberger Rudolf, Poštna ulica 3/c,
Vrhnika, osebno izkaznico št. 21578.
s-77177
Švara Matej, Komen 120a, Komen, potni list št. AA 366767, izdala UE Sežana.
p-77006
Torkar Mitja, Mirna pot 4, Izola, potni list
št. BA 401716, izdala UE Izola. g-77060
Vampelj Milan, Dolenjska cesta 131,
Ljubljana, potni list št. AA 710037, izdala
UE Ljubljana. s-77109
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Babič Nina, Župančičeva 6, Lendava,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11608.
p-77157
Badiura Matjaž, Podlimbarskega 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 812262, št. reg. 96662. s-77340
Bajc Milan, Stjenkova 4, Postojna, študentsko izkaznico, št. 09970188, izdala
FPP Portorož smer navtika. s-77179
Bakija Alan, Kardeljev trg 1, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, 21437, izdala
UE Velenje. p-77358
Baltič Dragan, Ul. Hermine Seničar 6,
Celje, spričevalo 1. letnika Srednje tehnične šole v Celju. g-77027
Banfič Branko, Šlandrov trg 37, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1158500, izdala UE Žalec. p-77012
Bartol Tatjana, Koblarji 30, Stara Cerkev, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7851. g-77138
Bauman Franc, Sp. Jakobski dol 39, Jakobski dol, delovno knjižico. m-2367
Bedenik Slvester, Ranče 14, Fram, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. 68387,
izdala UE Maribor. m-2402
Bedenčič Urša, Knezov Štradon 15,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
38285. s-77093
Bednječki Andreja, Pohorska 6, Celje,
študentsko izkaznico. m-2368
Began Danica, Potrčeva 25, Ptuj, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Frizerske šole.
m-2284
Belec Maja, Delavska c. 30, Kranj, dijaško izkaznico. g-77257
Berač Nataša, Gačnik 45, Pesnica, spričevalo 4. letnika I Gimnazije v Mariboru,
letnik 1993. m-2370
Bevc Srečko, Gorkega 39, Maribor, spričevalo 1. letnika EGŠ Maribor, za šolskoleto 1964/65. m-2256
Bezgovšek Nevenka, C. zmage 92, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9030. m-2371
Bečelić Tadej, Klinetova 12, Maribor, indeks EPF Maribor, št. 81465145. m-2468
Blazinšek Alojz, Višnja vas 31, Vojnik,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
20634, izdala UE Celje. p-77373
Blaznik Gorazd, Prušnikova 50, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 37935.
s-77096
Božič Anika, Škocjanska pot 18, Koper,
dijaško mesečno vozovnico, št. 35590.
s-77393
Božič Maja, Stantetova ulica 9, Velenje,
dijaško mesečno vozovnico, št. 28299.
s-77092
Bodlaj Jože, Tenetiše 24 a, Golnik, potrdilo za prevoz nevarnih snovi, št. 010665.
s-77357
Bojkovski Čedo, Topniška 29, Ljubljana, osebno delovno dovoljenje, št.
0424479106. s-77043
Borucky Gorazd, Ul. Staneta Severja 8,
Maribor, maturitetno spričevalo SŠ pri Tam
Maribor Tehniške šole, letnik 1976.
m-2365
Bratušek Igor, Tomšičeva 3, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14436, izdala UE Slovenska Bistrica. m-2210

Brdnik Alan, Strossmajerjeva 32, Maribor, delovno knjižico, št. 10157, izdana leta 1997. m-2504
Breg Slavica, Mariborska 3, Lenart, zaključno spričevalo Gostinskega šolskega
centra v Mariboru, šolsko leto 76/77.
m-2233
Brence Marjeta, Ul. tabornikov 29, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
75226, izdala UE Maribor. m-2327
Breznik Simona, Ul. tabornikov 35, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
90028, izdala UE Maribor. m-2377
Brolih Peter, V zavoju 8, Maribor, spričevalo SERŠ v Mariboru, izdano leta 1985.
m-2448
Brunček Janko, Kresnice 33, Kresnice,
indeks Srednje gradbene in ekonomske šole v Ljubljani. s-77356
Buha Irena, Gradnikova cesta 83, Radovljica, dijaško mesečno vozovnico, št.
022169. s-77306
Bukovica Mladen, Rožna 6, Postojna,
vozniško dovoljenje, št. 8363. g-77355
Bučar Stanislav, Turnerjeva 21, Maribor,
spričevalo OŠ Dušan Flis, letnik 1976.
m-2484
Caf Andrej, Vodole 21b, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 102878, izdano 12. 7. 1994 pri SO Maribor. m-2436
Cafuta Peter, Hreničeva 1, Ptuj, spričevalo 1. letnika Srednje gradbene šole v
Mariboru, šolsko leto 1995/96. m-2405
Cebe Jure, Ul. bratov Greif 36, Maribor,
delovno knjižico št. 4594, izdano leta 1994.
m-2248
Cerer Miha, Uršičev štradon 42, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 27486.
s-77008
Cesnik Luka, Ob plantaži 31, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 113786,
izdala UE Maribor. m-2299
Chum Jasmina, Flisova 52, Hoče, spričevalo 1. letnika Srednje kmetijske in živilske šole Celje, za šolsko leto 1989/90.
m-2213
Chum Jasmina, Flisova 52, Hoče, spričevalo 8. razreda OŠ Dušana Flisa v Hočah. m-2212
Cigler Renata, Gosposka 1, Celje, spričevalo Gimnazije Celje, šolsko leto
1976/77. g-77195
Cimperman Žiga, Miklošičeva cesta 20,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
19901. s-77111
Cipranić Sead, Dunajska cesta 105,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, št. S 391535, reg. št. 122988,
izdala UE Ljubljana. s-77088
Cverlin Dejan, Korčetova 2, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 92413.
m-2298
Cvetko Magda, Ulica Ane Ziherlove 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2046, št. reg. 180527. s-77341
Ćatić Emsud, Smrekarjeva 23, Izola,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 48, izdala UE Izola. g-77347
Ćosić Zoran, Vojašniška 8, Maribor,
zaključno spričevalo Poklicne kovinarske
šole v Mariboru, šolsko leto 79/80.
m-2479
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Verbič Tomaž, Staretova 3, Mengeš, potni list št. BA 433701, izdala UE Domžale.
s-77102
Vidmar Franc, Malo polje 2a, Col, potni
list št. BA 216245, izdala UE Ajdovščina.
g-77245
Vinšek Franc, Tunjiška mlaka 25, Kamnik, potni list št. AA 579925, izdala UE Kamnik. s-77248
Vivoda Dean, C. na Markovec 13, Koper, potni list št. BA 763443, izdala UE
Koper. g-77171
Vojnović Branislav, Cesta I. maja 63,
Kranj, potni list št. AA 707404, izdala UE
Kranj. s-77290
Vuk Tereza, Nahlikova 7, Ljubljana, potni list št. BA 736663, izdala UE Ljubljana.
s-77279
Zagmajster Iztok, Forsterjeva 4, Ljubljana, potni list št. AA 169217. s-77114
Zakrajšek Franc, Grebenje 1, Ribnica,
potni list št. BA 597660, izdala UE Ribnica.
s-77215
Zavrl Andrej, Smrjene 57b, Škofljica,
potni list št. AA 109343, izdala UE Domžale. s-77082
Žiža Miroslav, Lipica 14, Sežana, potni
list št. AA 121721. p-77346
Žugec Marjetka, Študljanska 34, Domžale, osebno izkaznico št. 59511. s-77098

Druge listine
Aberšek Aleš, Šorlijeva 15, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1116041, št. reg. 47135, izdala UE Kranj.
p-77348
Ahlin Helena, Rudnik, C. I/11, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 17178.
s-77078
Ahmetašević Likar Marjana, Bevkova 5,
Ajdovščina, spričevalo 2., 3. in 4. letnika
Zdravstvene šole Nova Gorica. p-77349
Anžel Matja, Malečnik 62, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 91268,
izdano 21. 1. 1993 pri UE Maribor.
m-2435
Angelovič Aljoša, Poljska pot 6, Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnika SŠGT
Celje, poklic natakar, za šolsko leto
1991/94. m-2214
Aram Davorin, Metleče 16, Šoštanj, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 24255, izdala
UE Velenje. p-77355
Arsov Jane, Juvanova 5, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico št. 4255, izdal
LPP. S-77280
Arzenšek Matjaž, Gregorčičeva 7, Maribor, indeks, št. 93429172 FERI Maribor.
m-2281
Avberšek Ivan, Paški Kozjak 37a, Velenje, indeks VEKŠ Maribor, št. 81226418.
g-77157
Avsec Kostja, Ulica Metoda Mikuža 8, Ljubljana, spričevalo OŠ Miran Jarc. s-77425
Babič Liljana, Čentur 20, Marezige, vozniško dovoljenje, št. 1515, izdala UE Koper. g-77202
Babič Mauricijo, Srgaši 33a, Šmarje, zavarovalno polico št. AO 0569492, izdala
Zavarovalnica Adriatic v Kopru. g-77146
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Černe Renata, Blejska Dobrava 72, Blejska Dobrava, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1175405. g-77132
Černej Marija, Gallusova 4, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Šole za tekstilce in frizerje v Mariboru, izdano leta
1973. m-2274
Černetič Brina, Brajnikova ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1211628, reg. št. 220811, izdala UE Ljubljana. s-77422
Černezel Peter, Zadrže 21, Šmarje pri
Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. H, št.
14895. p-77003
Česnik Marija, Savska c. 19, Jesenice,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Trgovske šole Kranj, izdano na ime Pasar Marija.
g-77198
Čižič Gabrijel, Dragučova 34, Pernica,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 69813, izdano 29. 3. 1993 pri UE Maribor. m-2452
Čimžar Franc, Zgornja Besnica 146, Besnica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 524348, št. reg. 10273, izdala UE Kranj.
s-77154
Čoch Tigran, Dvorakova 10 c, Maribor,
indeks, št. 81329867 Ekonomske fakultetev Mariboru. m-2283
Čolig Blaž, Slomškova 68, Murska Sobota, indeks Pedagoške fakultete, št.
61111297. m-2246
Čotar Andrej, Pod Lazami 28, Šempeter
pri Gorici, indeks, št. 71097616 Pravne
fakultete v Mariboru. m-2277
Čretnik Metka, Gregorčičeva 34 a, Maribor, indeks EPF, št. 83014000. m-2228
Črešnar Bronislava, Spodnji trg 38, Lovrenc na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4744, izdano 26. 10.
1993 pri UE Ruše. m-2451
Črešnar Peter, Na dobravi 11, Miklavž
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 79340. m-2334
Črmelj mateja, Vinarska c. 2, Vipava, študentsko izkaznico, izdala biotehniška
fakulteta. g-77254
Črnko Gorazd, Gosposvetska c. 41a,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5699, velja od 29. 4. 1994 do 29. 4.
2004. m-2454
Džinić Adis, Vožarski pot 8, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole za
elektrotehniko in računalništvo. s-77399
Daks Damijan, Ruperče 14, Pernica, delovno knjižico, št. 1030. m-2232
Dakskobler Lea, Breg št. 1, Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S 538287, izdala UE
Tolmin. g-77126
Danko Ivanka, Pod reberco 9, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 89607,
izdano 27. 6. 1994 pri SO Maribor.
m-2439
Danko Jože, Župetinci 44, Cerkvenjak,
zavarovalno polico št. 0573529, izdala Zavarovalnica Adriatic, d.d., Koper. m-2442
Debelak Franc, Črešnjevec 15, Bistrica
ob Sotli, vozniško dovoljenje, kat. AFGH,
št. 4416, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
p-77018
Debevec Mateja, Trinkova 50, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 24773.
s-77194
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Denič Darinka, C. M. Tita 53/b, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1101675. g-77137
Derenda Andreja, Rusjanov trg 9, Ljubljana, delovno knjižico. s-77002
Djuričić Dejan, Prijateljev trg 4, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 6708,
izdala UE Ribnica. s-77227
Dolar Marjan, Šmartno v Tuhinju 11, Laze v Tuhinju, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Rudolfa Maistra. s-77077
Dolenc Marinka, C. zmage 66, Maribor,
spričevalo 8. razreda OŠ Slavko Šlander,
za šolsko leto 1980/81. m-2251
Donko Borut, Tavčarjeva ulica 31, Černelavci,
študentsko
izkaznico
št.
26201038, izdala Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. s-77099
Draškovič Majda, Podljubelj 86, Tržič,
vozniško dovoljenje. g-77381
Drekonja Sebastijan, Topol 12, Begunje
pri Cerknici, dijaško mesečno vozovnico,
št. 1354. s-77320
Drenšek Mateja, Ljubljanska 80, Domžale, delovno knjižico. s-77090
Drev Bernarda, Slatina 12, Šmartno ob
Paki, študentsko izkaznico, št. 71960431,
izdala Biotehnična fakulteta v Ljubljani.
s-77391
Drevenšek Angela, Robičeva 72, Limbuš, spričevalo o končani OŠ Podlehnik ,
letnik 1966. m-2330
Drevenšek Brigita, Žetale 108, Podlehnik, spričevalo 1. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem, izdano leta 1995 v
Mariboru. m-2429
Drofenik Tatjana, Rožnodolska 16, Maribor, spričevalo Trgovske šole v Mariboru,
letnik 1976. m-2379
Dujmovič Tamara, Kosovelova 36, Izola,
spričevalo o zaključnem izpitu št. 35 Medicinske srednje šole Piran. g-77258
Dundovič Tavita, Steletova 8, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 14570.
s-77083
Dvornik Peter, Trg svobode 25, Tržič,
dijaško mesečno vozovnico, št. 015605.
s-77224
Einfalt Žaklin, Rimska pl. 20, Ptuj, zaključno spričevalo in diplomo Srednje
zdravstvene šole v Mariboru. m-2500
Erjavec Tomaž, Polje, Cesta XXXVI/19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 848851, reg. št. 5951, izdala UE
Ljubljana. s-77423
Ertl Jožica, Cesta 14. divizije 1, Maribor, zaključno spričevalo Cvetličarske šole
v Celju, letnik 1980. m-2375
Eškutić Dejan, Miklošičeva 1, Celje, vozniško dovoljenje, št. 10875, izdano na ime
Nikolić Bojan Vrunčeva 5 a. p-77374
Farizi Ali, Dolnji Lakoš 71, Lendava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12524, izdala UE Lendava. p-77011
Farkaš Avgust, Ravenske ceste 28b,
Beltinci, vozniško dovoljenje, št. 15214.
p-77198
Fekonja Miran, Ptujska 305, Miklavž na
Dravskem polju, diplomo G/1522 Tehniške
fakultete v Mariboru. m-2341
Fekonja Miran, Ptujska c. 305, Miklavž
na Dravskem polju, delovno knjižico št.
10979, izdana leta 1987.

Ferjan Maja, Otona Župančiča 15, Idrija, dijaško mesečno vozovnico, št. 16695.
m-2319
Ferk Marijana, Goriška ul. 19b, Maribor,
spričevalo 4. letnika Srednje vzgojiteljske
šole v Mariboru, za šolsko leto 1979/80.
m-2390
Ferlič Boris, Zg. Duplek 105a, Spodnji
Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
99707, izdano 19. 7. 1993 pri SO Maribor. m-77094
Fic Peter, Celjska ul. 4, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGHF, št. 36117,
izdala UE Maribor. m-2497
Fijauš Cvetka, Industrijaska 12, Ruše,
spričevalo 1. letnika Šole za gostinstvo in
turizem, letnik 1980. m-2227
Filipič Darja, Bevkova 1, Maribor, spričevalo 4. letnika Srednje upravno administrativne šole v Ptuju, šolsko leto 82/83.
m-2491
Filipčič Barbara, Pretnarjeva 4, Postojna, dijaško izkaznico, izdala Srednja šola
tiska in papirja. s-77299
Finster Karl, Gaj nad Mariborom 25,
Zgornja Kungota, izpit za prevoz nevarnih
snovi, št. 873. m-2493
Finster Karl, Gaj nad Mariborom 25,
Zgornja Kungota, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 63888. m-2492
Franko Miran, Ob gozdu 14, Maribor,
delovno knjižico, št. 8242, izdana leta
1965. m-2355
Gal Rolando, Jenkova c. 11, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 20013,
izdala UE Velenje. p-77365
Galer Nataša, Porabska 6, Gornja Radgona, indeks Pedagoške fakultete, št.
61081231. m-2293
Ganc Urška, Ivan dol 24, Leskovec, zaključno spričevalo Srednje ekonomske, naravoslovno-matematične
in
pedagoško-družboslovne šole Brežice, izdano leta 1991. m-2322
Gašperšič Marjeta, Cesarjeva 18, Novo
mesto, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu, izdano leta 1980 pri komisiji za strokovne izpite za vzgojo, izobraževanje in kulturo. g-77023
Gačnik Marjan, Škovec 11, Tržišče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9701. p-77369
Geršak Monika, Tavčarjeva 5, Jesenice,
spričevalo 1. letnika Ekonomske šole v Radovljici. g-77359
Glasenčnik Marko, Sp. Razbor 18, Podgorje, študentsko izkaznico št. 81508460,
izdana v Mariboru. m-2215
Glavač Emilija, Černelavci, Slovenaka 4,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, št. 30837. p-77013
Glavač Jasmina, Ul. Josipa Ogrinca 12a,
Kamnik, študentsko izkaznico št. 324099,
izdala Ekonomska fakulteta. s-77216
Glavnik Metod, Podkraj pri Velenju 19/d,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
26805, izdala UE Velenje. p-77357
Globevnik Andrej, Trdinova cesta 7,
Šentjernej, spričevalo o zaključnem izpituSrednje elektro šole Novo mesto, izdano
leta 1993. s-77075
Gnus Ivan, Pilštanj 32, Lesično, diplomo
Srednje gozdarske in lesarske šole v Postojni. g-77370
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Hajdu Irena, Cesta v Mestni log 40 a,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
002301. s-77073
Harb Alojz, Železnikova 18, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 90420.
m-2360
Harih Vesna, Cankarjeva 11, Maribor,
indeks Pravne fakultete v Mariboru, št.
71096905. m-2462
Hatič Zlata, Vivantijeva 6, Piran,
zdravstveno izkaznico, izdano na ime Hatič
Haris. g-77252
Hauptman Armando, Gasilska 9, Orehova vas, spričevalo 1. letnika Srednje živilske
šole Maribor, smer mesar, za šolsko leto
1993/94. m-2247
Hedžet Rok, Kodričeva 20, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 95658,
izdan 20. 11. 1992 pri UE Maribor.
m-2320
Herenčič Damjan, Šmidova 7, Kranj, vozovnico, št. 930102, izdala Alpetour Škofja
Loka. g-773565
Heybal Gašper, Glinškova ploščad 4,
Ljubljana, spričevalo OŠ Zadobrova, izdano
leta 1996. s-77287
Heybal Igor, Glinškova ploščad 4, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu PTT
srednješolski center. s-77286
Hlede Dušanka, Goriška 8, Maribor, zaključno spričevalo Vinarsko sadjarske šole
Svečina, izdano leta 1969. m-2258
Holcman Dušan, Panonska 5 a, Maribor, zaključno spričevalo Trgovske šole v
Mariboru, letnik 1977. m-2379
Horvat Boris, Borovci 28, Markovci, certifikat 00873 za prevoz nevarnih snovi, izdan 22. 7. 1995 pri MNZ. m-2437
Horvat Klementina, Muretinci 51, Gorišnica, indeks, št. 81485248 EPF Maribor.
m-2490
Horvat Milan, Bukovnica 30, Bogojina,
letno spričevalo za 1. letnik šole za direktorje, št. VI 253, izdano 23. 1. 1981 v Mariboru. m-2450
Horvat Roman, Žolgarjeva 9, Maribor,
delovno knjižico, izdana v UE Maribor.
m-2316
Hočevar Roman, Fužina 18, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 20546.
s-77006
Hrastelj Mihael, Legen 47, Šmartno/Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 12007. s-77408
Hren Srečko, Kebelj 2, Slovenska Bistrica, zaključno spričevalo Zdravstvene šole v
Mariboru, šolsko leto 1986/87. m-2221
Hribar Majda, Vrhpolje 192, Kamnik,
spričevala, izdana leta 1992 in 1993.
g-77014
Humek Josip, Cesta zmage 92, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
36338, izdano 7. 7. 1993 pri SO Maribor.
m-2432
Huravik Ana, Pod Pohorjem 22, Maribor, indeks, št. 61133352 Pedagoške fakultete. m-2238
Hvala Emil, Trnovo 5a, Trnovo, vozniško
dovoljenje. g-77269
Hvalec Jožef, Jadranska 2, Ljubljana, 12
delnic 2. emisije M Banke, št. 00789593.
s-77084

Ilić Zdenka, Bohova 32, Hoče, indeks
1., 2., 3. in 4. letnika Srednje družboslovne
šole v Mariboru, za šolska leta 1983/84,
1984/85, 1985/86 in 1986/87. p-77065
Iljaž Jožef, Stanžiče 43a, Ljubljana, spričevalo o opravljenem izpitu za natakarja,
izdala Gostinska šola ljubljana leta 1964.
s-77233
Ivančič Mah Anica, Tomazinova 8, Šmartno pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1028720, izdala UE Litija. s-77394
Jakončič Eda, Plešivo 25, Dobrovo, vozniško dovoljenje, kat. BGH. g-77267
Janc Slavko, Dol. Boštanj 20/c, Boštanj,
spričevalo 2. letnika - smer papirničar, šolsko leto 1991/92. p-77155
Janežič Andreja, Strossmayerjeva 32a,
Maribor, maturitetno spričevalo II. gimnazije
v Mariboru, izdano leta 1981. m-2302
Jankovič Nikola, Ribniška 12, Maribor,
indeks EPF. m-2294
Jaušovec Suzana, Limbuška 12, Maribor, spričevalo OŠ Janko Padežnik Maribor, letnik 1986. m-2354
Javnik Suzana, Ruska ul. 11, Maribor,
spričevalo 2. letnika Frizerske šole v Mariboru. m-2273
Javornik Janez, Levarska 28, Zgornja
Polskava, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 3705. m-2279
Jevševar Bernarda, Vodole 26, Maribor,
diplomo Srednje kmetijske šole, izdana leta
1990 v Mariboru. m-2260
Ječnik Igor, Kržišnikova 3, Medvode,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika SEŠ v Ljubljani, šolsko leto 79/80, 81/82, 82/83.
s-77223
Jerman Jernej, Koroška 67, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 102764,
izdano 24. 6. 1994 pri UE Maribor.
m-2466
Jocif Janez, Mestni trg 41, Škofja Loka,
maturitetno spričevalo Gimnazije Škofja Loka, izdano leta 1978. s-77181
Jordan-Morn Zorica, Kamnica 54, Dol
pri Ljubljani, maturitetno spričevalo II.gimnazije v Ljubljani, izdano leta 1974 na ime
Antuničević Zorica. s-77229
Južnič Jože, Snakovška 10, Križe, vozniško dovoljenje, št. 5284, kat. ABGH, izdala UE Tržič. g-77116
Jug Marija, Gradiška 553, Pesnica, spričevalo 1. in 2. letnika Gostinske šole Maribor, šolsko leto 1977/78 in 1978/79.
m-2342
Jurenec Kristina, Pucova 2, Celje, spričevalo 2. letnika Gimnazije Celje, šolsko
leto 1991/92. m-2412
Jurgec Boštjan, Nasipna 122, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 100141,
izdano 8. 9. 1993 pri UE Maribor. m-2259
Juvan David, CKS 16, Litija, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1246379, izdala UE Litija. s-77115
Kabelka Frančiška Darinka, Praprotnikova ulica 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 842447, št. reg. 89839.
s-77039
Kaitović Nataša, Štrekljeva 68, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 113130,
izdala UE Maribor. m-2502
Kalan Silva, Retnje 11, Križe, zaključno
spričevalo Poklicne šole šiviljske smeri na
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Gojić Maša, Beljaška 20, Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ dr. Vita Kraigherja,
izdano leta 1989. s-77183
Gojić Vojko, Naselje Prekmurskih brigad
28, Lendava, spričevalo 1. in 2. letnika
Srednje ekonomske šole v Lendavi, izdani
leta 1988 in 1989. s-77345
Goleš Antonija, Jerebova 12, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 903, izdala RNZ Metlika. g-77275
Golob Rok, A. Hlopiča 12, Ptuj, spričevalo 2. letnika Srednje gradbene šole v Mariboru, šolsko leto 1996/97. m-2406
Gombač Martin, Rožna dolina, C.
10/26, Ljubljana, zavarovalno polico
1-AO-97, št. 0569295. g-77150
Gorlov Aljoša, Jenkova 9, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 24137, izdala
UE Velenje. p-77353
Grabas Mirjana, Žabnica 28, Žabnica,
Alpetourovo vozovnico, št. 474213.
g-77251
Grabnar Tina, Kremen 42, Krško, študentsko izkaznico št. 21950486, izdala Biotehniška fakulteta. s-77095
Gradišnik Darja, Rošpoh 57, Kamnica,
zaključno spričevalo 8. razreda, izdala Delavska univerza (OŠ) za šolsko leto 1979.
m-2313
Gregorc Stanko, Nad elektrarno 9, Kamnica, delovno knjižico št. 53258, izdana v
UE Maribor. m-2446
Gregorin Polona, Štularjeva 12, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 5843.
s-77209
Gregurevič Nikolaj, Medvedova ulica 7,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
29862. m-2413
Grgič Maja, Glinškova ploščad 11, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
15880. s-77089
Grižon Itala, Dragonja 121, Sečovlje, delovno knjižico, izdala UE Piran. g-77349
Grivec Boštjan, Gimnazijska cesta 15f,
Trbovlje, delovno knjižico. s-77317
Grivec Boštjan, Gimnazijska cesta 15f,
Trbovlje, spričevalo OŠ Josipa Broza Tita v
Trbovljah. s-77318
Grobin Ljudmila, Dvorni trg 1, Ljubljana,
izkaznico za dodatno zdravstveno zavarovanje. s-77240
Grozina Jože, Senuše 30, Leskovec,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGFH, št.
2614. p-77001
Grošelj Jože, Pot Sv. Antona 23, Idrija, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 6610. p-77014
Grunčić-Krajnc Mirjana, Podutiška cesta
43, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 515453, reg. št. 32041, izdala
UE Ljubljana. s-77265
Grušovnik Bernarda, Zg. Selnica 20,
Selnica ob Dravi, spričevalo 1., 2. in 3.
letnika Živilske šole v Mariboru. m-2241
Guhodedov Tina, Medenska 37, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 38243.
s-77262
Gustinčič Borislav, Lucan 34, Portorož,
zavarovalno polico, št. 0569024, izdala Zavarovalnica Adriatic. g-77022
Hacin Vojko, Bukovčeva 1, Radomlje,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1273676, št. reg. 21232. s-77221
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Tekstilni šoli v Kranju, izdano leta 1983, na
ime Repinc Silva. g-77200
Kambič-Budkovič Mojca, Drulovka
17/a, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 639742, reg. št. 37294, izdala UE
Kranj. s-77069
Kamenšek Helena, Šentiljska c. 113,
Maribor, spričevalo 8. razreda OŠ PrežihovVoranc, izdano leta 1989. m-2222
Kampuš Oto, Ul. Slov. španskih borcev
20, Maribor, spričevalo o končani delovodski šoli v Mariboru, letnik 1972. m-2278
Kanellopulos Helena, Zakrajškova ulica
29, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 732853, reg. št. 73366, izdala
UE Ljubljana. s-77421
Kanižaj Đuro, Prvomajska 8, D. Mihaljevec, diplomo Srednje gradbene šole Ivan
Kavčič, izdana leta 1986. s-77028
Kardoš Primož, Rebovljena ulica 9, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Šentvid. s-77134
Karner Aleksandra, Gosposvetska 22,
Maribor, diplomo Srednje družboslovne šole v Mariboru, letnik 1987. m-2349
Karner Mirjam, Travniška 29, Slovenska
Bistrica, indeks, št. 81459234 EPF Maribor. m-2235
Karnet Andreja, Deržaničeva pot 14,
Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
75006, izdano 23. 7. 1997 pri UE Maribor. m-2217
Kastelic Igor, Cesta Radomeljske čete
35b, Radomlje, zaključno spričevalo Srednje ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
1982. s-77035
Kaštivnik Borut, Kidričeva cesta 6/b,
Kranj, spričevalo 8. razreda OŠ Simon Jenko. s-77085
Kelenc Bernard, Kraljeva ulica 41, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1266092, št. reg. 205151. s-77127
Kermavnar Mitja, Kopališka ulica 9,
Kranj, delovno knjižico. s-77041
Kern Miha, Zg. Bitnje 170, Žabnica, vozovnico, št. 415837, izdal Alpetour Škofja
Loka, na ime Kern Miha. g-77346
Kisič Dušan, Blejska Dobrava 142, Blejska Dobrava, vozniško dovoljenje, št. S
143490. g-77117
Kisovar Petelin Irena, Trčova 207, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
79188, izdano 15. 4. 1998 pri UE Maribor. m-2250
Klajnšek Rajko, Sp. Gorica 5, Pragersko, delovno knjižico, reg. št. 5862, izdana
leta 1996. m-2453
Klanjšček Dubrovka, Med ogradami 15,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH. g-77272
Klavžar Karmen, partizanska cesta 5,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 26546, izdala UE Škofja Loka. s-77303
Klemenčič Paula, Hrastje, Mota 40, Radenci, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
10954, izdala UE Gornja Radgona. g-77131
Klemenčič Sandra, Studenška 37, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
98929, izdano 22. 4. 1993 pri SO Maribor. m-2430
Klinar Roman, Titova 95, Jesenice, diplomo, poklic orodjar. g-77260
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Klopčič Robert, Bezjakova 67, Pekre,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 40384,
izdala UE Maribor. m-2403
Kmet Marjeta, Riharjeva ulica 28, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
411392, št. reg. 38838. s-77067
Kmetič Polonca, Dol Boštanj 50, Boštanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
816620, izdala UE Sevnica. p-77372
Knez Blaž, Brodarjev trg 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1252245, št. reg. 224486. s-77371
Knez Darko, Cesta na Ostrožno 87, Celje, spričevalo o zaključnem izpitu, št. 594.
p-77154
Knuplež Rudolf, Kopališka ul. 5, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 4967,
izdano 11. 1. 1994 pri UE Ruše. m-2455
Koban Bogomir, Obrtna ul. 8, Lenart v
Slovenskih goricah, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 6802, velja od 8. 1. 1993 do
8. 1. 2003. m-2433
Koban Jožef, Prušnikova ul. 44, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
10853, izdano 14. 6. 1993 pri UE Maribor. m-2252
Koban-Čakš Cvetka, Prušnikova ul. 44,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 48566, velja od 30. 8. 1993 do 20. 8.
2003, izdala UE Maribor. m-2253
Kobula Andrej, Betnavska c. 85b, Maribor, diplomo Gostinske šole v Mariboru.
m-2416
Kocbek Danilo, Oblane 4, Ceršak, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9447, izdano 4. 10. 1994 pri UE Pesnica. m-2456
Kocet Juraj, V. Pilova 14, Koper, vozniško dovoljenje. g-77011
Kocjan Božica, Kvedrova 11, Koper,
vozniško dovoljenje, št. 16841. g-77121
Kocjan Jelko, Kvedrova 11, Koper, ADR
dovoljenje, št. 3072, veljavno do 9. 4.
2000. g-77120
Kocjančič Boštjan, Pot do šole 2 c, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1190440, št. reg. 167645. s-77342
Kocjančič Tanja, Borštnikova 41, Maribor, spričevalo 1. letnika Živilske srednje
šole v Mariboru, šolsko leto 1996/97.
m-2338
Kodelja Manja, Cankarjeva 20, Senovo,
indeks, št. 61122880 Pedagoške fakultetev Mariboru. m-2376
Kogovšek Marko, Kamnogoriška cesta
26, Ljubljana, spričevalo o konačni OŠ Valentina Vodnika, izdano leta 1996.
s-77048
Kojnok Tadeja, Sečovlje 77, Sečovlje,
vozniško dovoljenje, št. 226-2/98-132.
g-77274
Kokalj Manja, Vrbanska c. 16 a, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6429. m-2364
Kokol Sonja, Novo naselje 5, Bistrica/Dravi, indeks, št. 61127811 Pedagoške
fakultete v Mariboru. m-2280
Kolar Tanja, V Dovjež 26, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 43448,
št. reg. 147122. s-77184
Kolman Mojca, Petanjci 27, Tišina, indeks Tehniške fakultete, št. 93436963.
m-77059

Koman Darko, Ruška c. 99, Maribor,
spričevalo OŠ - Delavska univerza v Mariboru. m-2483
Konjar Peter, Smlednik 3, Smlednik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 113750,
št. reg. 215924. s-77220
Kontler Saša, Jocova 40, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12523, izdano 6. 5. 1993 pri UE Maribor. m-2469
Kopčič Miha, Ul. bratov Židan 8, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 28262.
s-77366
Korent Andrej, Mladinska 2, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
106368. m-2496
Koritnik Olga, Nove Ložine 8, Stara cerkev, maturitetno spričevalo Srednje kemijske šole, izdano leta 1971 na ime Pinosa
Olga. s-77313
Kos Urška, Zalog 3, Dob, spričevalo o
zaključnem izpitu. g-77151
Kosmač Alan, Bevkova 2, Ajdovščina,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje lesarske
šole v Novi Gorici. s-77237
Kotnik Robert, Ješenca 52, Rače, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 85376, izdano 26. 7. 1993 pri SO Maribor. m-2426
Kovač Peter, Splitska c. 55, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24770,
izdala UE Velenje. p-77367
Kovač Vincenc, Šalek 93, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 26150, izdala UE Velenje. p-77363
Kovačič Miroslav, Zrkovska 156, Maribor, delovno knjižico, št. 20104, izdana leta 1973. m-2499
Koveš Stojan, Sp. Polskava 243, Pragersko, zaključno spričevalo OŠ Slavko
Šlander Maribor, za šolsko leto 1985/86.
m-2262
Kozlar Eva, Betnavska 32, Maribor, spričevalo 4. letnika II gimnazije v Mariboru,
šolsko leto 91/92. m-2374
Košir Peter, Kranjska c. 25, Radovljica,
delovno knjižico. g-77197
Kočevar Dušan, Pionirska 7, Maribor,
indeks Visoke upravne šole v Ljubljani, št.
18035, letnik 1996. m-2351
Kržič Alenka, Rakitna 139, Preserje, študentsko izkaznico št. 01097711, izdala
Pedagoška fakulteta. s-77106
Krajnc Branka, Ul. Š. brigade 7, Maribor, zaključno spričevalo Trgovske šole v
Mariboru, za šolsko leto 1980/81. m-2219
Krajnc Milan, Regentova 9, Maribor, indeks, št. 29070525 Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko.
m-2225
Krajšek Matjaž, Gavce 42, Šmartno ob
Paki, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
26749, izdala UE Velenje. p-77360
Kralj Jože, Pavlovci 28a, Ormož, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter zaključno spričevalo Avtomehanske šole v Mariboru, za šolska leta 1972/73, 1973/74 in 1974/75.
m-2434
Kramberger Robert, Bresterniška 135,
Bresternica, indeks in diplomo SKSMŠ v
Mariboru, letnik 1988. m-2239
Kranclbinder Matej, Lokavec 33, Zg. Velka, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 8769,
izdano 30. 9. 1994 pri SO Lenart. m-2263
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Letić Safet, Potočani bb, BiH, diplomo
Srednje šole tehniških strok Franca Leskoška Luke, Ljubljana, izdana leta 1989 v
Ljubljani. s-77112
Leva Boris, Selski vrh 3, Loče, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 6807.
p-77197
Lešnik Boštjan, Ranče 10, Fram, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 86176,
izdala UE Maribor. m-2481
Lešnik Irena, Robičeva 29, Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 102522.
m-2353
Lešnik Suzana, Panonska 5 a, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Pedagoške
gimnazije v Mariboru, letnik 1984. m-2287
Lipovšek Zvonka, Šlandrova c. 31, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15354, izdala UE Velenje. p-77361
Ličen Nataša, Vojkova ulica 2, Ajdovščina, dijaško mesečno vozovnico, št. 28896.
s-77311
Lorber Silvo, Haloška ul. 2, Miklavž na
Dravskem polju, zaključno spričevalo Trgovske šole v Mariboru, letnik 1975. m-2472
Lovren Irena, Dolge njive 14 a, Lenart,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7461.
m-2494
Lovšin Jure, Brinje, Cesta II/2, Grosuplje, dijaško mesečno vozovnico, št. 2376.
s- 77101
Majal Marjan, Planica 29, Fram, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 105328, izdano
5. 6. 1995 pri SO Maribor. m-2440
Majcen Dragica, Kresnica 3, Šentilj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 971, izdala
UE Pesnica. m-2373
Majcenovič Darinka, Turški vrh 54a, Zavrč, zaključno spričevalo OŠ Bogdan Tušek
Miklavž, izdano leta 1982. m-1443
Majdič Bojana, Petelinkarjeva cesta 1,
Kisovec, indeks Srednje vrtnarske, kmetijske in gospodinjske šole Celje, izdan leta
1995. s-77058
Majhen Tatjana, Grušova 18, Pernica,
zaključno spričevalo Srednje kmetijske šole
v Mariboru, šolsko leto 90/91. m-2356
Majhenič Hedvika, Sp. Polskava 81, Pragersko, spričevalo 1. letnika Trgovske šole
Maribor, izdano leta 1979. m-2383
Makar Bojan, Nusdorferjeva ulica 13,
Ljubljana, delovno knjižico. s-77395
Mamec Marija, Ul. Gradnikove brigade 30,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, št. 545,
kat. BGH, izdala UE Nova Gorica. g-77123
Manojlović Lenka, Suhadolčanova 57,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
3462. s-77400
Marc Silvo, Lozice 7, Podnanos, preklic
vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l.
RS, št. 72/98, g-72361. g-77310
Marinič Franc, Izletniška 16, Rogaška
Slatina, certifikat, št. 007704 za prevoz nevarnih snovi, izdan 20. 11. 1995. m-2486
Marinšek Saško, Toledova 54, Ruše, delovno knjižico, št. 360247, reg. št. 51687.
m-2411
Marić Radovan, Ul. Ruške čete 7, Ruše,
spričevalo OŠ Janka Glazarja, letnik 1993.
m-2482
Markič Marjan, Staretova 13, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S

356202, št. reg. 6792, izdala UE Domžale. s-77036
Markoli Pavel, Maistrova 2, Lenart, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7648, izdano 16. 3. 1992 pri UNZ Lenart. m-2312
Markovinovič Marko, Cankarjeva 14, Rogaška Slatina, spričevalo 1. letnika Ekonomske šole Celje, za šolsko leto 1994/95.
g-77161
Markovič Andreja, Zavrh 10 b, Ljubljana,
indeks, št. 93383595 FDV Ljubljana.
m-2245
Markovič Bogoslav, Jenkova 6, Velenje,
spričevalo 3. letnika Poklicne rudarske šole
v Velenju, izdano leta 1989. m-2304
Markočič Roberta, Puntarjeva 9, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 21365, izdala UE Koper. g-77350
Martinšek Dušan, Krčevina pri Vulbergu
150e, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 101100. m-2401
Maruško Robert, Ul. heroja Mašere in
Spasića 4, Maribor, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 84857, izdala UE Maribor.
m-2335
Maršič Igor, Generala Levičnika 18/b,
Koper, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13098, izdala UE Koper. g-77205
Maršič Marjan, Golouhova ulica 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1024123, št. reg. 4130. s-77050
Mataln Urška, Koroška c. 105b, Maribor, indeks Pedagoške fakultete Maribor,
št. 61122468. m-2257
Matko Elizabeta, Cvetna ulica 4, Odranci, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
6436. p-77345
Matoic Anka, Plešičeva ulica 41, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
644733, reg. št. 122452, izdala UE Ljubljana. s-77079
Mauko Marjan, Preglov trg 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 16803,
reg. št. 38655, izdala UE Maribor. s-77401
Mačkovšek Zdenko, Mala Breza 53 a,
Breze, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7195. p-77347
Medved Majk, Pesnica 61, Pesnica pri
Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 6041, izdano 24. 6. 1996 v Pesnici.
m-2391
Medved Marijan, Frankolovska 6, Maribor, maturitetno spričevalo Šolski center
Tam v Mariboru, letnik 1985. m-2285
Medvedić Nataša, Pretnarjeva ulica 3,
Ljubljana, diplomo Srednje frizerske šole,
izdana leta 1995. s-77214
Mehmeti Driton, Kolodvorska ul. 13, Rače, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
104463. m-2272
Mejrić Ibrahim, Kraigherjeva ul. 6, Celje,
delovno knjižico. p-77200
Meleshchenko Eugenij, Tugomerjeva ulica 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št, S 125070, št. reg. 217289.
s-77045
Mesojedec Slavko, Ljubljanska 4a, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11780, izdala UE Grosuplje. s-77294
Mihič Tina, Kosovelova 2 a, Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8248.
s-77414
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Kranjc Danica, Zavrh 43 b, Voličina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7992, izdala
UE Lenart. m-2350
Kranjec Petja, Na Grivi 11, Brezovica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13651,
izdala UE Vrhnika. s-77380
Kranjec Franc, Bukovica 8, Vodice, indeks Fakultete za organizacijke vede v Mariboru, št. 41079. g-77025
Kravanja Polona, Novakova 5, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 3320. s-77344
Kravina Benjamin, Na Jelovcu 4, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
26417, izdan 10. 5. 1994 pri SO Maribor.
m-2449
Krel Leonida, Štrekljeva 38, Maribor,
spričevalo 2. letnika Srednje tekstilne šole v
Mariboru - smer frizer, izdano leta 1993.
m-2288
Kren Kristina, Orehovlje 64, Miren, vozniško dovoljenje, kat. BGH. g-77362
Kristan Primož, Javornik 49, Ravne na
Koroškem, indeks Pravne fakultete, št.
71085116. m-2264
Kristan Primož, Javornik 49, Ravne na
Koroškem, indeks Pravne fakultete, št.
71085116. m-2264
Krivec Boženka, Miklavška 9, Hoče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 66540, izdala UE Maribor. m-2495
Krmelj Gašper, Sebenje 26, Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23606.
g-77164
Kropivšek Davorin, Vinarska 59, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
94076, izdala UE Maribor. m-2415
Kropivšek Davorin, Vinarska 59, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
94076, izdala UE Maribor. m-2415
Kropivšek Marija, Vinarska ul. 59, Maribor, spričevalo 1. letnika Strojno tehnične
šole v Mariboru, izdano leta 1990. m-2289
Krump Anton, Trg Borisa Kidriča 2, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
38275, izdano 26. 3. 1990 pri SO Maribor. m-2396
Kum Primož, Potok 33, Straža, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 36510, izdala UE
Novo mesto. g-77024
Laganis Sergej, Livade 36a, Izola, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 434, izdala
UE Izola. g-77277
Lah Anita, Šikole 31 a, Pragersko, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje tekstilne
šole v Mariboru. m-2362
Lah Branko, Nikova 14, Lenart, indeks,
št. 81311846 EPF Maribor. m-2340
Lasetzky Alojz, Froleh 22, Sveta Ana v
Slovenskih goricah, zaključno spričevalo
Poklicne kovinarske šole v Mariboru, letnik
1981. m-2269
Leban Danijel, Ozeljan 57/a, Šempas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH. g-77238
Lehpamer Saša, Smetanova 42, Maribor, spričevalo 2. letnika Srednje elektro in
računalniške usmeritve, za šolsko leto
1980/81. m-2268
Lekše Marjanca, Šišenska cesta 45,
Ljubljana, delovno knjižico. s-77284
Lenarčič Mateja, Kremenca 6, Cerknica, dijaško mesečno vozovnico, št. 38492,
izdal LPP Ljubljana. s-77413
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Miklič Marija, Hudenje 1a, Škocjan, zaključno spričevalo za gostinsko šolo, izdano leta 1978. g-77261
Mikoš Marko, Glavni trg 22, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 41091,
izdala UE Maribor. m-2404
Milenovič Predrag, Kolomban 60, Ankaran, 2. duplikat vozniškega dovoljenja, kat.
B, št. 22378. g-77382
Milikić Nenad, Zvezda 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 929478,
reg. št. 152887, izdala UE Ljubljana.
s-77329
Milikić Nenad, Zvezda 1, Ljubljana, zavarovalno polico št. SLV 177926, izdala Zavarovalnica Slovenica. s-77332
Milinković Slobodanka, Zaloška cesta
228c, Ljubljana, indeks Srednje ekonomske šole, izdan leta 1990. s-77418
Miličić Tanja, Štantetova 30, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 101955,
izdano 30. 3. 1994 pri UE Maribor.
m-2461
Mišmaš Sužana, Adamičeva cesta 4,
Šmarje Sap, spričevalo 1. letnika Srednje
upravno-administrativne šole, izdano leta
1992. s-77207
Mlakar Franci, Zmarkova 2, Lenart, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8067, izdala
UE Lenart. m-2407
Mlakar Nataša, Cesta na stadion 18, Kočevje, študentsko izkaznico št. 71950367,
izdala Biotehniška fakulteta v Ljubljani.
s-77247
Mlinarič Marko, Brnčičeva 5, Sveta Trojica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
10951, izdaal UE Lenart. m-2410
Moederndorfer Romana, Mokrška ulica
31, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 483327, reg. št. 173358, izdala UE Ljubljana. s-77031
Moschl Milena, Delavsko naselje 5, Miklavž na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 98863, izdala UE Maribor. m-2470
Moškon Davor, Prečna 24, Kranj, vozniško dovoljenje, št. S 1155416 in prometno dovoljenje. g-77271
Mulalić Safet, Bučevci 396, Bužim, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje Gradbene in
ekonomske šole v Ljubljani. s-77222
Murovec Ana, Terčeva 43, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 111272,
izdano 22. 1. 1997 pri UE Maribor.
m-2460
Mustafić Adem, Vrhovec 20, Ljubljana,
zaključno spričevalo Ekonomske šole Josip
Jurčič Ivančna Gorica, izdano leta 1990.
s-77352
Nagode Marta, Titova ulica 18, Logatec,
spričevalo o konačni OŠ Tabor Gornji Logatec, izdano leta 1969, na ime Petek Marta.
s-77180
Nežić Tjaša, Nazorjeva ulica 6, Izola, dijaško mesečno vozovnico, št. 31981.
s-77424
Nedoh Rok, Na gaju 1, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 329.
s-77219
Nemec Tomaž, Pod gozdom 8, Jesenice, vozniško dovoljenje, št. 17435, izdala
UE Jesenice. s-77020
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Nimani Lea, Draveljska 29, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 029788.
s-77176
Novačan Marko, Janežičev 10, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 78919.
m-2358
Okić Ismet, Maistrova ulica 10, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1246006, izdala UE Litija. s-77300
Omahen Miroslava, Opekrna 20, Trbovlje, spričevalo o zaključnem izpitu Gostinske šole Trbovlje, izdano leta 1975 na ime
Hribar Miroslava. s-77312
Omahen Sandi, Brinje, C. II/6, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15428, izdala UE Grosuplje. s-77087
Omahen Saša, Pot v dolino 42, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
974368, reg. št. 177987, izdala UE Ljubljana. s-77281
Opeka Doman, Betajnova 6, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11383,
izdala UE Vrhnika. s-77033
Orenberg Štefan, Zvezna ul. 52, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
83735-duplikat, izdala UE Maribor. m-2408
Orenberg Štefan, Zvezna ul. 59, Maribor, delovno knjižico, izdala UE Maribor.
m-2315
Ornik Bojan, Selce 31, Voličina, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 9690, izdano
12. 4. 1995 pri SO Lenart. m-77220
Osenjak Davorin, Aškerčeva ul. 22, Maribor, diplomo Trgovsko komercialne šole v
Mariboru, izdana leta 1990. m-2276
Ovčar Sandra, Glinškova ploščad 10,
Ljubljana, spričevalo OŠ Danile Kumar.
s-77108
Ozimič Darja, Ferkova 15, Maribor, spričevalo 1. letnika Zdravstvene šole. m-2421
Ozvaldič Dušan, Partizanska 71, Maribor, zaključno spričevalo Srednje trgovske
šole v Mariboru, izdano leta 1974. m-2381
Pahernik Karl, Kresnica 39, Šentilj, vozniško dovoljenje, kat. BFGHCE, št. 9095,
izdano 29. 6. 1994 pri SO Maribor.
m-2464
Palovšnik Jurij, Slatna 3, Begunje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 23892.
g-77133
Pančur Branko, C. ob ribniku 15, Miklavž, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
86434, izdano 4. 8. 1993 pri UE Maribor.
m-2220
Paternu Kristijan, Krka 64, Krka, dijaško
mesečno vozovnico, št. 5471. s-77398
Pauman Ivan, Pesniški dvor 9, Pesnica
pri Mariboru, delovno knjižico. m-2397
Pačnik Tomaž, Podgorje 049 A, Podgorje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11749, izdala UE Slovenj Gradec. g-77363
Pek Gregor, Jocova 18, Maribor, indeks, št. 81500176 EPF Maribor. m-2504
Peklaj Peter, Rožna dolina, c. II 38, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
185444, št. reg. 119764. s-77187
Penca Lidija, Rakovnik 2, Šentjernej, indeks št. 61149935, izdala Pedagoška fakulteta Maribor. m-2301
Penca Mrija, Ržišče 2, Kostanjevica na
Krki, zaključno spričevalo, izdano leta1990.
g-77375

Pene Irena, Pot v mejah 9, Ljubljana,
indeks Višje upravne šole, št. 05196, izdan
leta 1983. s-77407
Perhač Robert, Postružnikova 3, Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8646, izdala UE Ljutomer. p-77178
Perkič Dejan, Zbiljska cesta 2, Medvode, dijaško mesečno vozovnico, št. 37350.
s-77367
Pernat Maja, Zg. Hoče 3 g, Hoče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 105599.
m-2296
Peršič Vojko, Prvačina 196, Dornberk,
vozniško dovoljenje. g-77055
Peršolja Mitja, Prek 14a, Kromberk, Nova Gorica, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 73/98,
g-73041. g-77119
Pesek Aleš, Prešernova ul. 12, Maribor,
spričevalo 1. letnika Trgovske šole, izdano
leta 1995. m-2431
Petek Franc, Rošnja 20, Starše, zaključno spričevalo Srednje trgovske šole v Mariboru, izdano leta 1981. m-2380
Petković Tomislav, Molniške čete 5,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
039212. s-77049
Petkovski Goce, Topniška 27, Ljubljana, osebno delovno dovoljenje, št.
0424479105. s-77042
Pibožić Barbara, Ruška c. 14, Bistrica
ob Sotli, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6968, izdano 14. 5. 1997 pri SO Ruše.
m-2388
Pintarič Marjan, Uskoška 11, Miklavž na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 80968, izdala UE Maribor.
m-2328
Pipan Gorazd, Cesta na Dobravo 27,
Sevnica, indeks, št. 71071775 PF Maribor. m-2244
Pirnat Miklavž, Brodarjev trg 15, Ljubljana, delovno knjižico. s-77328
Pivec Milan, Staneta Severja 11, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
2222. m-2275
Plaskan Maja, Brilejeva ulica 16, Ljubljana, študentsko izkaznico št. 290002463,
izdala Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo. s-77319
Plesničar Dario, Kovorska 19, Tržič, delovno knjižico. g-77021
Plesničar-Turkuševič Vasja, Bernetičeva
2, Koper, študentsko izkaznico št.
19794983, izdala Ekonomska fakulteta.
s-77325
Plevnik Helena, Tomanova 2, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 110050.
m-2224
Plešnar Polona, Rožna dolina, c. VII št.
28, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 14406. s-77225
Pliberšek Saša, Borštnikova 77, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
89825, izdano 28. 11. 1994 pri UE Maribor. m-2249
Ploj Darja, Sp. Žerjavce 28, Lenart, delovno knjižico, št. 0250394. m-2282
Požgaj Milan, Koritno 24, Jesenice,
spričevalo 1. in 2. letnika Poklicne kovinarske šole Krško, izdano 28. 1. 1986.
g-77163
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Primc Anton, Dolnji Zemon 86/a, Ilirska
Bistrica,
vozniško
dovoljenje,
kat.
ABCEFGH, št. S 233540, št. 4059, izdala
UE Ilirska Bistrica. g-77309
Primcl Boris, Kajuhova 11, Kidričevo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 32132,
izdala UE Ptuj. g-77012
Primožič Zdenka, Lom pod Storžičem
89, Tržič, dijaško vozovnico za relacijo
Lom-Kranj. g-77256
Pritekelj Tomaž, Ulica Ivanke Kožuh 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 389661, reg. št. 156702, izdala UE
Ljubljana. s-77034
Prosen Matej, Koroška 61, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 104039, izdano 5. 12. 1994 pri SO Maribor. m-2428
Puch Friderika, Ul. Vlada Žigerja 10, Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
36188, izdala UE Maribor. m-2369
Pušnik Sašo, Ul. A. Tovornika 4, Maribor, spričevalo OŠ Tabor II, letnik 1987.
m-2226
Pučko Vladimir, Kržišnikova 3, Medvode, delovno knjižico. s-77278
Ragolič Darinka, Betnavska c. 28, Maribor, zaključno spričevalo Poklicne oblačilne šole, izdano leta 1988. m-2307
Ragolič Darinka, Betnavska c. 28, Maribor, spričevalo OŠ Zg. Kungota, izdano leta
1978. m-2306
Rampre Manica, Smetanova 84, Maribor, spričevalo 2. letnika Srednje zdravstvene šole Maribor, za šolsko leto 1974/75.
m-2266
Raner Sonja, Pivola 87, Hoče, spričevalo o zaključku OŠ Rado Robič Limbuš, izdano leta 1975. m-2400
Ravtar Nataša, Frana Kovačiča 25, Veržej, zaključno spričevalo Ekonomske šole
Murska Sobota. g-77158
Račel Marjeta, Šentilj 114b, Šentilj, diplomo Srednje zdravstvene šole, izdano leta 1981. m-2326
Rekič Mirsada, G. Štravsa 1, Jesenice, spričevalo OŠ, za šolsko leto 1989/90. g-77153
Remšak Ljuba, Letoviški pot 13, Koper,
spričevalo 1. letnika Upravno administativne šole v Kopru. g-77009
Rendulić Vanja, Ulica Štefana Kuzmiča
28, Murska Sobota, dijaško mesečno vozovnico, št. 30629. s-77296
Repolusk Lidija, Trg Dušana Kvedra 8,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
102024, izdano 11. 4. 1994 pri SO Maribor. m-2305
Ristevski Branko, Topniška 29, Ljubljana, osebno delovno dovoljenje, št.
0424479103. s-77044
Rizvanaj Samir, Ptujska 211, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 115000,
izdala UE Maribor. m-2489
Robič Janez, Zg. Slemen 33 a, Selnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6501.
m-2359
Rogelj Marjan, Stanežiče 40d, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
1193086, reg. št. 129922, izdala UE Ljubljana. s-77321
Rogelj Marjan, Stanežiče 40d, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna št. 02/13-4025/96. s-77322

Rojko Miroslav, Zgornje Verjane 13, Sv.
Trojica v Slovenskih goricah, vozniško dovoljenje, kat. ABGFH, št. 7594, velja od
23. 5. 1994 do 19. 2. 2002, izdala UE
Lenart. m-2447
Rojs Brigita, Medič 133, Bresternica,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje tekstilne
šole v Mariboru. m-2290
Rovšek Darko, Zavrstnik 22, Šmartno
pri Litiji, zaključno spričevalo Šole za voznike motornih vozil na Metelkovi v Ljubljani,
izdano leta 1978. s-77005
Rovšek Darko, Zavrstnik 22, Šmartno
pri Litiji, zaključno spričevalo Poklicne kovinarske šole, izdano leta 1975. s-77004
Rošer Tonček, Kardeljev trg 3, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
1999733, izdala UE Ljubljana. p-77356
Ružič Boris, Polje, Cesta XX/12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
22720, izdala UE Radovljica. s-77056
Ružič Boris, Polje, Cesta XX/12, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje živinorejske in veterinarske šole, izdano
leta 1974. s-77057
Rudolf Avgust, Krožna pot 29, Orehova
vas, vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH,
št. 9780, izdano 15. 6. 1994 pri UE Maribor. m-2384
Rukelj Stjepan, Boršnikova 114, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
62148, izdano 14. 4. 1995 pri UE Maribor. m-2445
Rutar Primož, Ljubinj 24, Tolmin, dijaško
mesečno vozovnico, št. 22299. s-77210
Rutnik David, Raduše 14, Slovenj Gradec, spričevalo SŠ Slovenj Gradec, gostinska šola, za šolsko leto 1991/92. g-77263
Sadek Peter, Brezje 21, Oplotnica, spričevalo 2. letnika Srednje gostinske šole Maribor, za šolsko leto 1996/97. m-2389
Sarkanj Jadran, Manžan 10/f, Koper,
vozniško dovoljenje, št. 13084, izdala UE
Koper. g-77360
Savič Svetlana, Ljubljanska 17 a, Maribor, potrdilo o opravljenem zaključnem izpitu Srednje zdarvstvene šole v Mariboru, šolsko leto 1991/92. m-2480
Schaffer Janez, Vomerjeva 12, Muta,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 14728,
izdala UE Ravne na Koroškem. g-77129
Senčar Jožef, Boračeva 59/b, Radenci,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
3050, izdala UE Gornja Radgona. g-77130
Sep Boštjan, Tomšičeva 8, Slovenska
Bistrica, delovno knjižico, št. 5709, izdana
4. 10. 1993. m-2474
Serban Tanja, Koroška c. 120, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 114227,
izdala UE Maribor. m-2498
Sever Klavdij, Črni Kal 41, Črni Kal, spričevalo o zaključnem izpitu, št. 56, izdano
31. 8. 1982. g-77162
Sever Tatjana, Pibernikova 23, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 20173, izdala UE Kamnik. s-77091
Silič Rasim, Tržna ulica 6, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 4336.
s-77110
Simenčič Zdravko, Saše Deval, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 34316,
izdano 14. 1. 1994 pri SO Maribor. m-2465
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Podgornik Maksimiljan, Čopova 6, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
5317, izdano 23. 6. 1992 pri SO Maribor.
m-2393
Podjaveršek Janez, Kreševa 12, Slovenj
Gradec, indeks št. II/141-I764, izdal Center srednjih šol v Velenju, 18. 6. 1982.
m-2216
Pogačar Leopold, Zlato polje 2, Lukovica, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
14704, izdala UE Domžale. s-77170
Poje Miran, Lazec 21, Draga, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 8571, izdala UE
Kočevje. g-77376
Polajnar Borut, Gubčeve brigade 61,
Ljubljana, dijaško izkaznico Gimnazija Poljane. s-77103
Poljaček Emil Vladislav, Jakčeva ulica 2,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole
za telekomunikacije. s-77211
Popović Milikič Jelena, Zvezda 1, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0156638, izdala Zavarovalnica Slovenica. s-77397
Posinek Jurij, Bezina 87/A, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. 11719. p-77156
Potočnik Branko, Kamniška graba 94,
Kamnica, vozniško dovoljenje, kat.
ABCDEFGH, št. 59803, izdano 6. 4. 1992
pri UE Maribor. m-2211
Potočnik Nada, Košaški dol 86, Maribor, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu št. 73/92, izdala Pedagoška fakulteta v
Mariboru. m-2467
Praprotnik Bojan, Ljubljanska 81, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
700204, reg. št. 11533, izdala UE Domžale. s-77188
Pravdič Ivan, Rozmanova 3, Koper, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13, izdan v Kopru, 19. 10. 1995.
g-77141
Pravdič Ivan, Rozmanova 3, Koper, vpisni list za čoln, št. 02103-1237/86, ozn.
KP-2679, izdala Uprava RS za pomorstvo,
19. 6. 1986. g-77143
Preželj Marko, Gradaška ulica 18, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje šole PTT.
Preac Janja, Smetanova 51, Maribor, zaključno spričevalo ESŠ, izdano leta 1978 v
Mariboru. s-77326
Predovnik Boštjan, Mariborska 25b,
Ptuj, indeks št. 93370270, izdala Tehnična
fakulteta v Mariboru. m-2419
Preglau Blaž, Janeče 4, Ravne, indeks
št. 61150324, izdala Pedagoška fakulteta
v Mariboru. m-2385
Prelogar Nada, Cegelnica 39, Naklo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
638923, št. reg. 19826, izdala UE Kranj.
g-77016
Premzl Vladimir, Ul. Kirbiševih 4c, Maribor, zaključno spričevalo Gradbenega učnega centra Maribor - Gradbena poklicna
šola, poklic - zidar, izdano leta 1971.
m-2321
Prgić Ana, Zabukovica 95/a, Griže, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 630319,
izdala UE Žalec. p-77371
Prijatelj Špela, Clevelandska ulica 15,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske šole, izdano leta 1994. s-77302
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Simonič Marjana, Štantetova 24, Maribor, spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne
šole v Mariboru, za šolsko leto 1997/98.
m-2303
Simončič Katja, Rožna dolina, C. VII/28,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
14949. s-77145
Sitar Marta, Gabrovec pri Dramljah 9,
Vojnik, vozniško dovoljenje št. 26403.
p-77344
Skubic Metka, Blatna Brezovica 44, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
6958, izdala UE Vrhnika. s-77100
Slak Alojz, Lahova 29, Šmarje Sap, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 10858.
s-77051
Slak Alojz, Lahova 29, Šmarje Sap, zavarovalno polico, št. 0619734, izdala Zavarovalnica Tilia. s-77052
Slak Alojz, Lahova 29, Šmarje Sap, zavarovalno polico, št. 9660117, izdala Zavarovalnica Triglav. s-77053
Slavič Danica, Beograjska ul. 38, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
97913, izdano 28. 6. 1994 pri UE Maribor. m-2444
Slaček Leopold, Dravanja 2, Lenart, vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH, št. 2445,
izdala UE Lenart. m-2478
Smerdel Rok, Roberta Kukovca 40, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
104807. m-2297
Smogavec Anton, Trg svobode 30, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. 17310. g-77364
Smogavec Marijan, Vel. Tinje 49, Zgornja Ložnica, vozniško dovoljenje. g-77374
Sobotič Silva, Savinjsko 22, Makole,
spričevalo 3. letnika Srednje gostinske šole
Maribor, izdano leta 1979. m-2255
Sobotič Silva, Savinjsko 22, Makole, zaključno spričevalo OŠ Anice Černej Makole, izdano leta 1975. m-2254
Soršak Vlasta, Tomšičeva 31, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9907, izdala UE Slovenj Gradec. g-77201
Srša Gorazd, Zrinjskega 26, Maribor,
delovno knjižico, št. 43294, izdana leta
1980. m-2357
Stanešić Anton, Delnice, Hrvaška, spričevalo gradbeno tehnične šole, izdano leta
1987. s-77206
Starovasnik Tina, V zatišju 8, Bresternica, potrdilo o opravljenem strojepisnem tečaju, izdal Andragoški zavod v Mariboru, št.
254/88. m-2271
Stergar Bojan, Zgornja voličina 7, Voličina, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
1004140, izdano 24. 8. 1994, veljavnost trajna. m-2395
Stiplovšek Roman, Pucova 21, Celje, zaključno spričevalo Gostinske šole v Celju,
šolsko leto 89/90. m-2487
Stojnšek Martin, Kupčinji vrh 36, Majšperk, spričevalo 2., 3. letnika in zaključno
spričevalo Srednje živilske šole v Mariboru.
m-2223
Stolnih Aleksander, Vinogradniška pot 3,
Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. 101835, izdano 10. 5. 1995 pri
SO Maribor. m-2438
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Subotič Silva, Savinska 22, Makole, spričevali 1. in 2. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem, izdani leta 1977 in 1978.
m-2423
Sušnik Sandi, Rožično 2/A, Kamnik,
spričevalo 8. razreda OŠ , letnik 1996/97.
g-77199
Šabeder Irena, Zg. Korena 21, Zgornja
Korena, spričevalo 3. letnika in zaključno
spričevalo Trgovske šole za blagovni promet, šolsko leto 75/76. m-2230
Šačić Sanela, Ferkova 15, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 102037,
izdala UE Maribor. m-2333
Šepec Anica, Rigonce 24, Dobova, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter diplomo Srednje tekstilne šole v Sevnici. g.77156
Šeruga Mario, Hrastje, Mota 27a, Radenci, zavarovalno polico s kuponi, št.
0548012. g-77148
Šestanj Simon, Počehova 32b, Maribor,
maturitetno spričevalo SKSMŠ, izdano leta
1996. m-2308
Šečić Ahmet, Ferkova 15, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 66114, izdala UE Maribor. m-2332
Šečić Ramiza, Ferkova 15, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 66113, izdala UE Maribor. m-2331
Šižgorič Branka, Vikrče 13 B, Šmartno/Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1000577, št. reg. 209259. s-77228
Šilc Stanislava, Breg pri Ribnici 20, Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
4176, izdala UE Ribnica. s-77013
Šilec Aleksander, Sp. Voličina 84b, Voličina, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
8661, izdano 28. 1. 1998 pri SO Lenart.
m-2427
Šintler Mateja, Unec 112, Cerknica, zavarovalno polico, št. 544293, izdala Zavarovalnica Tilia. s-77046
Širca Alenka, Preglov trg 13, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 17462.
s-77226
Škapin Franci, Rozmanova 11, Koper,
spričevalo 1. letnika Elektro gospodarskega šolskega centra Nova Gorica, št. 760,
izdano 19. 6. 1978. g-77204
Škodnik Ivan, M. Dobrava 93, Podgorje,
spričevalo Srednje lesarske šole Ljubljana,
poklic lesarski tehnik, za šolsko leto
1975/76. g-77159
Škodnik Ivan, Dobrava 93, Podgorje,
spričevalo Poklicne lesarske šole Maribor,
poklic mizar, za šolsko leto 1973/74.
g-77160
Škrjanc Gregor, Voglarjeva 11, Naklo,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 637210,
št. reg. 43350, izdala UE Kranj. g-77017
Škrjanec Damijan, Prisojna ulica 3, Ljubljana, spričevalo OŠ Ledina, izdano leta
1994. s-77072
Šlamberger Robert, Ptujska 65, Rače,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 94305.
m-2234
Šlebinger Veronika, Kajuhova 3, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 27706,
izdala UE Velenje. p-77354
Šobak Marko, Ob Ribniku 54, Maribor,
indeks EPF, št. 81494031. m-2265

Šoštarić Natalija, Goriška 18, Maribor,
zaključno spričevalo Srednje šole Pedagoške
kulturne usmeritve, smer kulturni animator,
izdano leta 1985 v Mariboru. m-2398
Šoštarič Aleš, Maroltova 16, Ljubljana,
spričevalo OŠ Cene Štupar, izdano leta
1995. s-77218
Štagar (Franca) Viljem, Trgovišče 60a,
Velika Nedelja, delovno knjižico, izdala SO
Ormož. p-77016
Štagar Viljem, Trgovišče 60 a, Velika Nedelja, zaključno spričevalo Šoferske šole v
Ptuju, šolsko leto 1978. m-2476
Štagar Viljem, Trgovišče 60 a, Velika Nedelja, zaključno spričevalo Poklicne avtomehaniške šole v Mariboru, šolsko leto
1976. m-2475
Štandeker Helena, Ložane 19, Pernica,
spričevalo 8. razreda OŠ Ljudska univerza v
Mariboru, za šolsko leto 1984. m-2420
Štangar Domen, Taborska 50, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 17000,
izdala UE Grosuplje. s-77420
Štanta Tine, Puštal 92, Škofja Loka, vozovnico, št. 474234, izdal Alpetour Škofja
Loka. g-77354
Štefan Vovk, Kladnikova 8, Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 4222.
p-77015
Štiblčar Vojko, V. Krajgerja 18, Maribor,
indeks Pedagoške fakultete, št. 61125403.
m-2237
Štor Matej, Cesta 63, Ajdovščina, potrdilo o opravljenem tečaju za nakladalca s
hidravličnimi žerjavi, št. 240/1 z dne 14. 2.
1992, izdal gozdarski center v Postojni.
g-77348
Šumer Bojana, Smolnik 15, Ruše, spričevalo 8. razreda OŠ Janko Glazer Ruše,
šolsko leto 87/88. m-2363
Šunko Sonja, Moša Pijade 35, Maribor,
maturitetno spričevalo II gimnazije v Mariboru, letnik 1972. m-2229
Šuštaršič Igor, Rusjanov trg 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
597024, št. reg. 103609. s-77165
Ščap Drago, Grad 32, Cerklje, vozniško
dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 599900.
g-77010
Tacer Frančišek, Vas 16a, Podvelka,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 2876,
izdala UE Radlje ob Dravi. p-77009
Tasič Martin, Straže 65, Mislinja, indeks
št. 29009226, izdala FERI Maribor.
m-2324
Terček Tomaž, Teslova ulica 27, Ljubljana, službeno izkaznico. s-77426
Timar Franjo, Titova 27, Maribor, diplomo Lesarske šole Limbuš. m-2425
Tivadar Blanka, Petrovičeva ulica 34,
Ljubljana, delovno knjižico. s-77037
Tišler Jožef, Gosposka 11, Maribor, delovno knjižico št. 40956-1980, izdana
25. 12. 1963. m-2323
Tič Iztok, Študljanska 32a, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 785756,
reg. št. 28581, izdala UE Domžale. s-77288
Todorovič Zorica, Smetanova 34, Maribor, potrdilo o strokovnem izpopolnjevanju
– seminar za učitelje violine v Ljubljani, izdan leta 1998. m-2317
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Vesel France, Cesta Notranjskega odreda 24, Sodražica, spričevalo o zaključnem
izpitu Poklicne elektro šole v Mariboru, izdano 25. 6. 1980, št. 3/I-806/80. s-77080
Vidic David, Brodarjev trg 15, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1164675, št. reg. 206686. s-77068
Vidmar Marzina, Žapuže 102, Ajdovščina, zaključno spričevalo Frizerske šole v
Ljubljani, izdano leta 1994. s-77402
Vobič Borut, Šarhova 23, Maribor, delovno knjižico. m-2286
Vodišek Samo, Vegova 2, Koper, vozniško dovoljenje, št. 18321. g-77361
Vodušek Jože, Smrjene 175, Škofljica,
potrdilo - ADR, št. 010628, izdal Inštitut za
varstvo okolja Maribor, dne 30. 1. 1998.
s-77384
Vogrin Monika, Smolice 98, Cerkvenjak,
zaključno spričevalo za 8. razred OŠ Lenart, za šolsko leto 1995/96. m-2417
Vogrinec Danilo, Počehova 57, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega avtomehanskega centra v Mariboru, izdano
leta 1977. m-2387
Vogrinec Martina, Hajdoše 25, Ptuj, spričevalo 1. letnika SŠC Ptuj, šolsko leto
1993/94. m-2337
Vovko Marija, Smolenja vas 70, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
01080. g-77125
Vranc Renata, Prijateljeva 16/a, Celje,
maturitetno spričevalo Šole za prodajalce v
Celju, izdano leta 1979. g-77155
Vranješ Saša, Kidričevo naselje 21, Postojna, spričevalo OŠ. g-77383
Vrbek Klemen, Kozje 142, Kozje, spričevalo 1. letnika Steklarske šole Rogaška
Slatina. g-77196
Vrečko Marija, Aškerčeva 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 46995,
izdano 4. 6. 1994 pri UE Maribor. m-2459
Vrhovnik Maja, Na otoku 6, Celje, študentsko izkaznico, št. 11960368, izdala Visoka šola za zdravstvo. s-77323
Vrhovšek Ivana, Škofja vas 50, Škofja vas,
spričevalo 1., 2., 3. letnika in zaključno spričevalo SŠGT Celje – smer kuhar. m-2292
Vujinovič Mitar, Mlaška c. 8a, Kranj, polico obveznega zavarovanja, št. 0545523.
g-77358
Vujmilovič Darjo, Oktoberske revolucije
27/a, Izola, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 5878, izdala SO Izola. g-77392
Wagner Aleksandra, Kratka ul. 11, Miklavž, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
89811, izdano 7. 1. 1998 pri UE Maribor.
m-2267
Wagnes Valerija, Gubčeva c. 10, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16514, izdala UE Velenje. p-77359
Weingerl Zlatko, Fluksova 3, Maribor,
spričevalo OŠ Tone Čufar v Mariboru, letnik
1979. m-2240
Wertl Tanja, Železnikova 18, Maribor,
spričevalo 2. letnika Srednje tekstilne šole v
Mariboru, šolsko leto 92/93. m-2339
Zagmajster Iztok, Foersterjeva ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEGH, št. S 1234469, reg. št. 178032,
izdala UE Ljubljana. s-77074

Zagorc Mojca, Orehovec 51, Kostanjevica na Krki, delovno knjižico, izdala UE
Krško. g-77019
Zajšek Ivan, Kozminci 1, Ptuj, zaključno
spričevalo za avtomehansko šolo v Mariboru, št. II-A-31, izdano 1. 10. 1975. m-2457
Zalar Slavko, Videm 4 a, Cerknica, spričevalo 1. letnika Centra strokovnih šol v
Ljubljani – smer avtomehanik, izdan leta
1979. s-77339
Zalokar Zoran, Fajfarjeva 8, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1131813, reg. št. 25771, izdala UE Domžale. s-77107
Zatolas Manica, Ul. heroja Rojška 22,
Celje, dijaško mesečno vozovnico, št.
005200. s-77314
Zavrl Andrej, Smrjene 57b, Škofljica,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
20445, izdala UE Domžale. s-77081
Zemljič Aleš, Ul. heroja M in S 1, Maribor, indeks Gradbene fakultete v Mariboru,
št. 93423404. m-2314
Zemljič Gorazd, Sladki vrh 5a, Sladki
vrh, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
1217, izdano 26. 3. 1992 pri UE Pesnica.
m-2300
Zgonc Robert, Kozarišče 51b, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
8334, izdala UE Cerknica. s-77249
Zgrebec Boštjan, Cesta v Skoke 6, Miklavž, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7063, izdano 28. 6. 1994 pri SO Maribor.
m-2399
Zgubič Marjana, Strma 9, Poljčane, zaključno spričevalo - prekvalifikacija Trgovec,
izdano pri Delavski univerzi, šolsko leto
1995/96. m-2409
Zommer Jani, Trg generala Maistra 3,
Maribor, delovno knjižico, št. 10573.
m-2361
Zorec Nuška, Stubiška 14, Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 244, izdala
UE Ruše. m-2485
Zorec Robert, Gomila pri Kogu 45, Kog,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 9198,
izdala UE Ormož. g-77268
Zorko Marko, Kamniška ul. 32, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje strojno, kmetijske šole, letnik 1991. m-2295
Zorman Gašper, Slovenska 66, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. S 944669,
reg. št. 29871, izdala UE Domžale.
s-77128
Zrimšek Barbara, Ulica Željka Tonija
11a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 973409, reg. št. 83097, izdala
UE Ljubljana. s-77293
Zrnić Kevič Zlatko, Prušnikova 52, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
99258. m-2291
Zupan Anton, Jezerska c. 93a, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
805745, reg. št. 20264, izdala UE Kranj.
g-77276
Zupanc Aleš, Dobojska 46, Celje, zaključno spričevalo, št. II-2388 z dne 24. 6.
1996 Srednje frizerske in prometne šole v
Celju. g-77024
Zupanc Cvetko, C. Miloša Zidanška
9a, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat.
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Tomažin Mihaela, Vizjakova 7, Škofja
vas, letno spričevalo OŠ Hudinja, šolsko
leto 90/91. g-77369
Tovašk Marko, Tyrševa 4, Maribor, indeks EPF, št. 81501164. m-2352
Tramešk Tomaž, Gorkega ul. 5, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
105114, izdala UE Maribor. m-2501
Tramšek Miha, Pajkova 27, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje trgovske
šole v Mariboru, za šolski leti 1991/92 in
1992/93. m-2418
Tratnik Marjan, Polže 19a, Strmec pri
Vojniku, vozniško dovoljenje, št. 41148.
p-77002
Trifunov Nenad, Kolodvorska 1a, Postojna, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje lesne
šole, izdani leta 1990 in 1991. p-77320
Trnjar Aleksander, Zrkovska 172a, Maribor, zaključno spričevalo Trgovske šole Maribor, za šolsko leto 1976/77. m-2261
Turk Sonja, Kvedrova 12, Koper, vozniško dovoljenje, št. 2547, izdala UE Koper. g-77273
Ujčič Katja, Jablanica 27, Ilirska Bistrica, preklic indeksa, št 10536, objavljen v
UL RS, št. 62/98. s-77416
Ujčič Katja, Jablanica 27, Ilirska Bistrica, indeks, št. 10536, izdala Fakulteta za
družbene vede. s-77417
Umer Valter, Krožna c. 71, Koper, vozniško dovoljenje, št. 4122, izdala UE Koper. g-77026
Uršič Andrej, Ples 26, Bistrica ob Sotli,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14833.
p-77343
Učakar Jani, Kvedrova ul. 3, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 33808, izdala UE Ptuj. g-77203
Vajngerl Olga, Zg. Velka 54, Zgornja Velka, delovno knjižico. m-2366
Vajs Renato, Ulica 28. maja 59, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCCEGH, št.
S 654061, št. reg. 170220. s-77167
Valand Marjan, Čadramska vas 34, Poljčane, zaključno spričevalo Srednje elektro
in računalniške šole v Mariboru, letnik 1993.
m-2329
Valant Boštjan, Bratovševa ploščad 9,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje agroživilske šole, smer živilski tehnik, izdano leta 1993. s-77231
Valič Sonča, Prežihova ulica 6, Piran,
delovno knjižico. s-77285
Varga Sašo, Trčkova 5, Maribor, indeks
EPF Maribor. m-2311
Vaupotič Nina, Trg Dušana Kvedra 3,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
113598, izdala UE Maribor. m-2336
Vdovič Marjan, Špičnik 40, Zgornja Kungota, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 1062. m-2231
Velenšek Anton, Trnoveljska c. 58, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
44814, izdala UE Celje. p-77086
Veličković Aleksander, Trg Dušana Kvedra 3, Maribor, delovno knjižico. m-2382
Verhovčak Matea, Svetozarevska 15,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
104783, izdano 24. 3. 1995 pri SO Maribor. m-2310
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BFGH,št. 4438, izdala UE Šentjur pri Celju. p-77010
Zupančič Miha, Trg komandanta Staneta 5, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
kemijske šole in gimnazije Ljubljana, izdano
leta 1995. s-77343
Zupin Helena, Predoslje 183, Kranj, letno vozovnico. g-77253
Žegarac Čedomir, Dravska pot 8, Miklavž na Dravskem polju, diplomo SKSMŠ v
Mariboru, letnik 1987. m-2236
Žibert Boris, Pod trančo 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
970331, reg. št. 67599, izdala UE Ljubljana. s-77032

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Žibert Primož, Brilejeva 4, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 3373.
s-77278
Žigon Ivan, Bežkova 8, Koper, vozniško
dovoljenje, št. 13122, izdala UE Koper.
g-77368
Žigon Marija, Petrovičeva ulica 9, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
33221. s-77147
Žinko Matej, Arbajterjeva 7, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 40394, izdala UE Ptuj. g-77270
Žnidaršič Alen, Brinje, C. I/15, Grosuplje, spričevalo 8. razreda OŠ Luisa Adamiča
Grosuplje, izdano leta 1988. s-77304

Žnidaršič Branko, Ul. Petra Podleska 5,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
31404. m-2243
Žos David, Loka 64, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 7418, izdala UE
Tržič. g-77122
Žugec Marjetka, Študljanska 34, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 309039,
reg. št. 21777, izdala UE Domžale. s-77097
Žunko Mihelca, Borova vas 16, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 89340,
izdala UE Maribor. m-2270
Žurič Milka, Cesta proletarskih brigad
62, Maribor, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje kovinarske šole v Mariboru. m-2414
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