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Sodni register

KRŠKO
Rg-300762
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00135 z dne 19. 1. 1999 pri
subjektu vpisa TRUBARJEV DOM UPOKOJENCEV, p.o., sedež: Loka 18, 1434 Loka pri Zidanem Mostu, pod vložno št.
1/00117/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o zavodih,
spremembo firme, spremembo sedeža, zastopnika in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 5055814
Firma: TRUBARJEV DOM UPOKOJENCEV
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1434 Loka pri Zidanem Mostu, Loka 48
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Hočevar Olga, Loka pri Zidanem Mostu 74,
razrešena in ponovno imenovana za direktorico 14. 10. 1997, ki zastopa in predstavlja zavod kot vodja (direktorica) zavoda
z vsemi pooblastili, določenimi v statutu zavoda.
Dejavnost, vpisana 19. 1. 1999: 8531
Institucionalno socialno varstvo; 8532 Izvajanje socialnovarstvenih programov in storitev.

LJUBLJANA
Rg-207937
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 98/01552 z dne 17. 6. 1998 pri
subjektu vpisa KOVEL, podjetje za razvoj,
izdelavo in montažo kovinskih, elektro
in plastičnih izdelkov, sedež: Partizanska cesta 2, 1431 Dol pri Hrastniku, pod
vložno št. 1/03369/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika
in naslova družbenika s temile podatki:
Matična št. 5305039
Ustanovitelj: Frangeš Ivan, Ljubljana, Erjavčeva 7, vstop 11. 11. 1989, vložek
751.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Frangeš Bojan, razrešen 28. 3.
1998; direktor Frangeš Ivan, imenovan
28. 3. 1998.

Rg-208273
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 97/01651 z dne 26. 6.
1998 pri subjektu vpisa PRAFARMAKON,
trgovsko, proizvodno in storitveno podjetje, d.o.o., sedež: Knafelčeva 31, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/04753/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5563887
Dejavnost, vpisana dne 26. 6. 1998:
1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietične hrane; 2442 Proizvodnja farmacevstkih preparatov; 5231 Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki.
Rg-203389
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 97/00795 z dne 9. 3.
1998 pri subjektu vpisa MTT, Tovarna tkanin Melje, d.o.o., sedež: Ulica kraljeviča
Marka 19, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/00768/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje d.o.o. v d.d., spremembo osnovnega kapitala, družbenikov,
dejavnosti, zastopnikov, tipa in pooblastil
zastopnika ter člane nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št. 5040574
Firma: MTT, Tovarna tkanin Melje, d.d.
Skrajšana firma: MTT-TT, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 2,210.907 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije
za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
29. 9. 1992, vložek 1.608,976.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Sklad stavbnih
zemljišč mesta Maribor, Maribor, Gregorčičeva 19, vstop 4. 3. 1996, vložek
50,025.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; ZPIZ – Kapitalski sklad, Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, vstop 27. 8. 1996, vložek 96,809.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; imenski delničarji, vstopili 12. 11.
1996, vložili 455,097.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktor Ledinek Milan, Zgornja Kungota,
Slatina 19, razrešen 13. 12. 1996 in
imenovan za predsednika uprave; članica
uprave Flis Renata, Zgornja Ložnica,
Kostanjevec 9, imenovana 13. 12. 1996;
članica uprave Kozel Silva, Pesnica pri
Mariboru, Gradiška 216, imenovana
13. 12. 1996.

Leto IX

Člani nadzornega sveta: Šprah Anamarija in Zorec Silvo, vstopila 12. 11. 1996 ter
Roksandič Metka, vstop 22. 11. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 9. 3. 1998: 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 70310 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.
Rg-206981
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00621 z dne 1. 6.
1998 pri subjektu vpisa GASOL, družba za
trgovino, storitve, proizvodnjo in gradbeništvo, d.o.o., sedež: Šentilj 120/b,
2212 Šentilj v Slovenskih Goricah, pod
vložno št. 1/10137/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št. 1123203
Firma: ILGO, družba za trgovino, storitve, proizvodnjo in gradbeništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: ILGO, d.o.o.
Rg-208205
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00835 z dne 16. 7.
1998 pod št. vložka 1/10458/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št. 1304038
Firma: GIMAS, družba za trgovino in
storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: GIMAS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2230 Lenart v Slovenskih Goricah, Kraigherjeva 19/a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Nekrep Danica, Lenart v
Slovenskih Goricah, Ulica heroja Lacka 71,
vstop 9. 7. 1998, vložek 1,029.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Zorger Drago,
Lenart v Slovenskih Goricah, Ulica heroja
Lacka 71, vstop 9. 7. 1998, vložek
1,071.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Zorger Drago, imenovan 9. 7. 1998,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Nekrep Danica, imenovana 9. 7. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 16. 7. 1998:
1120 Storitve v zvezi s pridobivanjem nafte
in zemeljskega plina, brez iskanja nahajališč; 1596 Proizvodnja piva; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeniš-
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tvo; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov
za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov
iz mavca za gradbeništvo; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666
Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin,
razen za letala in motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja
ležajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 2921 Proizvodnja peči in
gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
2955 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih
instrumentov in fotografske opreme; 3350
Proizvodnja ur; 3430 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje; 3511 Gradnja in popravilo ladij;
3520 Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
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Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravilo motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-

lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
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vanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
humanistike; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod šifro
G 52.488 se dopiše razen prodaje orožja in
streliva; pri dejavnosti pod šifro K 74.140 ne
sme družba opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-208217
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00816 z dne 2. 7.
1998 pri subjektu vpisa ALINEA, podjetje
za turizem, trgovino in storitve, d.o.o.,
sedež: Laporje 32, 2318 Laporje, pod
vložno št. 1/02483/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, dejavnosti, zastopnika, družbene pogodbe in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 5414962
Firma: ALINEA, družba za turizem, trgovino in storitve, d.o.o.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Štimec Majda, razrešena 8. 6.

1998; direktorica Štimec Zdenka, Laporje,
Laporje 45, imenovana 8. 6. 1998, zastopa družbo brez omejitev; direktor Štimec
Marjan, razrešen 20. 5. 1994.
Dejavnost, vpisana dne 2. 7. 1998:
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
0202 Gozdarske storitve; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
kmetijstva in sorodnih dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
ne sme opravljati revizijske dejavnosti.
Rg-208760
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00768 z dne 3. 8.
1998 pri subjektu vpisa ŽNIDERIČ, podjetje za vzgojo in izobraževanje, proizvodnjo in storitve ter turizem, d.o.o.,
sedež: Žnidaričeva 6, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/01981/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo akta o ustanovitvi s
temile podatki:
Matična št. 5361249
Dejavnost, vpisana dne 3. 8. 1998:
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 55111 Dejavnost hotelov
z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevajanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
8041 Dejavnost vozniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
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Rg-210110
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00586 z dne 8. 9.
1998 pri subjektu vpisa MIKRODATA, podjetje za proizvodnjo in trženje računalniške opreme, d.o.o., sedež: Meljska cesta 36, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/00891/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pripojitev družbe SCANDATA,
d.o.o., Maribor in spremembo družbenikov
s temile podatki:
Matična št. 5274109
Ustanovitelji: MIKRODATA, podjetje za
proizvodnjo in trženje računalniške opreme,
d.o.o., izstop 1. 4. 1998; Kurent Vinko, drugi poslovni delež, Maribor, Plečnikova 9,
vstop 8. 7. 1996, vložek 157.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kurent Vinko, tretji poslovni delež, vložek 157.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Snoj Kurent Biljana, drugi poslovni delež, Maribor, Plečnikova 9, vstop 8. 7. 1996, vložek 314.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dne 8. 9. 1998 se vpiše pripojitev družbe SCANDATA, podjetje za obdelavo in prenos podatkov, d.o.o., Maribor, Partizanska
cesta 17, registrski vložek 1/1904-00, na
podlagi pripojitvene pogodbe z dne 1. 4.
1998.
Rg-210111
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00499 z dne 8. 9.
1998 pri subjektu vpisa LJUDSKA UNIVERZA, ZAVOD ZA KULTURO IN IZOBRAŽEVANJE, sedež: Partizanska 22,
2310 Slovenska Bistrica, pod vložno št.
1/00009/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča organiziranje javnega zavoda, spremembo imena zavoda, skrajšanega imena
zavoda, imena ustanovitelja, spremembo
dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 5052335
Firma: LJUDSKA UNIVERZA, zavod za
kulturo in izobraževanje Slovenska Bistrica
Skrajšana firma: LJUDSKA UNIVERZA
SLOVENSKA BISTRICA
Ustanovitelj: Občina Slovenska Bistrica,
Slovenska Bistrica, Kolodvorska cesta 10,
vstop 15. 5. 1992, vložek 397.485,60 SIT,
odgovornost: odgovarja do določene višine.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Lipoglav Vida, Slovenska Bistrica,
Zgornja Bistrica 81, imenovana 8. 1. 1997,
zastopa brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 8. 9. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 80102 Osnovnošolsko
splošno izobraževanje; 8021 Srednješolsko
splošno izobraževanje; 8022 Srednješolsko
poklicno in strokovno izobraževanje; 80301
Višješolsko izobraževanje; 80302 Visoko
strokovno izobraževanje; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 80421 Dejavnost glasbenih
in drugih umetniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9234 Druge
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razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92511 Dejavnost knjižnic; 92623 Druge športne dejavnosti.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.14 ne sme
zavod opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-210112
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 98/00852 z dne 8. 9. 1998 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA POHORSKEGA ODREDA SLOVENSKA BISTRICA, sedež: Kopališka 1, 2310 Slovenska Bistrica, pod vložno št. 1/00163/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 5087686
Dejavnost, vpisana dne 8. 9. 1998:
6023 Drug kopenski potniški promet.
Rg-210114
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01143 z dne 10. 9.
1998 pri subjektu vpisa MARLES HIŠE
MARIBOR, d.o.o., sedež: Limbuška cesta 2, 2341 Pekre-Limbuš, pod vložno št.
1/01031/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:
Matična št. 5294908
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Popovič Branimir, razrešen 9. 8.
1998; direktor Vene Željko, Maribor, Borova vas 16, imenovan 10. 8. 1998.
Rg-210117
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00367 z dne 11. 9.
1998 pod št. vložka 1/00857/41 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev inštituta s temile podatki:
Matična št. 5089638042
Firma: UNIVERZA V MARIBORU, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo
in informatiko, Inštitut za elektroniko
Pravnoorg. oblika: organizacijska enota
Sedež: 2000 Maribor, Smetanova ulica 17
Ustanovitelj: UNIVERZA V MARIBORU,
Maribor, Krekova ulica 2, vstop 11. 4.
1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Horvat Bogomir, Kamnica, Na Jelovcu 15, imenovan 19. 12. 1997, zastopa kot predstojnik Inštituta.
Dejavnost, vpisana dne 11. 9. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2215 Drugo založništvo; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
92511 Dejavnost knjižnic.
Rg-210130
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00217 z dne 14. 9.
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1998 pri subjektu vpisa LIPA, proizvodno
trgovska zadruga, z.o.o., sedež: Partizanska cesta 3, 2230 Lenart v Slovenskih
Goricah, pod vložno št. 1/09159/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova, članov, osnovnega kapitala, dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 5283817
Sedež: 2230 Lenart v Slovenskih Goricah, Kraigherjeva 19/a
Osnovni kapital: 1,529.160 SIT
Ustanovitelji: Grajner Marjan, Jager Viktor, Kuharič Franc, Pajcur Dario, Strašek
Rajko, Slaček Silvo, vsi izstopili 19. 5.
1997; Kontrec Josip, izstop 2. 6. 1997;
KLJUČAVNIČARSTVO HIDO, Čeh Konrad,
s.p., Ptuj, Spuhlja 99/a, vstop 12. 7. 1994,
vložek 94.400 SIT, SLIKOPLESKARSTVO
BARVIN, Vindiš Franc, s.p., Sveta Trojica,
Zgornja Senarska 5/e, vstop 23. 3. 1995,
vložek 94.400 SIT, Horvat Saša, Voličina,
Spodnja Voličina 71/i, vstop 27. 3. 1997,
vložek 188.800 SIT, GRADBENI SERVIS,
Franc Stanko, s.p., Benedikt, Benedikt 10,
vstop 19. 5. 1997, vložek 94.400 SIT, ELEKTRIČAR, d.o.o., Lenart v Slovenskih Goricah, Jurčičeva 9, vstop 20. 4. 1995, vložek 94.400 SIT, MARMOR-GRANIT-KAMNOSEŠTVO, Črnečec Miro, s.p., Jurovski
dol, Malna 46/a, vstop 19. 5. 1997, vložek
94.400 SIT.
Dejavnost, vpisana dne 14. 9. 1998:
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene namene; 1421 Pridobivanje gramoza in peska; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2612 Oblikovanje in obdelava ravnega stekla; 2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja

ležajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 2921 Proizvodnja peči in
gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 3611 Proizvodnja
sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3661
Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja
metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
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mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 ne
sme zadruga opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti
pod šifro G 52.488 se dopiše razen prodaje orožja in streliva; pri dejavnosti pod šifro
K 74.120 ne sme zadruga opravljati revizijske dejavnosti; pri dejavnosti pod šifro
K 74.140 ne sme zadruga opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.
Družbeniki odgovarjajo za obveznosti
družbe do višine osnovnega kapitala.
Družbeniki v primeru stečaja odgovarjajo z enkratnim zneskom vplačanega kapitala.
Rg-210151
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01117 z dne 25. 9.
1998 pri subjektu vpisa MARKING TG, tržne gradnje, d.o.o., sedež: Partizanska cesta 47, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/10014/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova s temile podatki:
Matična št. 5968275
Sedež: 2000 Maribor, Loška 8.
Rg-210152
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01289 z dne 25. 9.
1998 pri subjektu vpisa PROSECURITY,
storitve, trgovina, proizvodnja, usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb,
d.o.o., sedež: Ptujska cesta 184, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/09869/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in družbene pogodbe s temile
podatki:
Matična št. 5943477
Dejavnost, vpisana dne 25. 9. 1998:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 6022 Storitve taksistov; 6420 Telekomunikacije; 6521 Fi-

nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7230 Obdelava podatkov; 8041 Dejavnost vozniških šol; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.
Pri dejavnosti pod šifro J 67.13 sme
družba opravljati samo dejavnost menjalnic
in zastavljalnic.
Rg-210155
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00650 z dne 25. 9.
1998 pri subjektu vpisa KORUND, družba
za posredovanje z nepremičninami,
d.o.o., sedež: Tovarniška 51, 2342 Ruše, pod vložno št. 1/09617/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov, dejavnosti in akta o ustanovitvi
s temile podatki:
Matična št. 5906644
Ustanovitelj: TOVARNA DUŠIKA RUŠE,
metalurško kemična industrija, d.o.o., izstop
23. 4. 1998; TREIBACHER SCHLEIFMITTEL, d.o.o., Selnica ob Dravi, Mariborska
cesta 44, vstop 23. 4. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 25. 9. 1998:
2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti; pri dejavnosti pod šifro K 74.14 ne sme družba
opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-210143
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01137 z dne 29. 9.
1998 pri subjektu vpisa OEL-TOP, posredovanje, trgovina, gostinstvo, promet,
svetovanje, druge poslovne dejavnosti,
d.o.o., sedež: Ulica Staneta Severja 5/a,
2000
Maribor,
pod
vložno
št.
1/08992/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:
Matična št. 5818346
Dejavnost, vpisana dne 29. 9. 1998:
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 52484 Trgovina
na drobno s kruhom.
Rg-210158
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01051 z dne 23. 9.
1998 pri subjektu vpisa PREVENT-HALOG,
avtokonfekcija, d.o.o., sedež: Obrtna ulica b.št. , 2230 Lenart v Slovenskih Goricah, pod vložno št. 1/09738/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo naslova, osnovnega kapitala in družbene pogodbe s temile podatki:

Št.
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Matična št. 5928486
Sedež: 2230 Lenart v Slovenskih Goricah, Kidričeva 14
Osnovni kapital: 37,242.872 SIT
Ustanovitelja: Hastor Nijaz, Sarajevo, Bosna in Hercegovina, Dimitrije Tucovića 5,
vstop 17. 6. 1996, vložek 36,322.872 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; TBP, TOVARNA
BOVDENOV IN PLASTIKE, d.d., Lenart v
Slovenskih Goricah, Kidričeva 14, vstop
30. 9. 1995, vložek 920.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-210160
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00795 z dne 24. 9.
1998 pri subjektu vpisa DATING, računalniški inženiring, d.o.o., sedež: Veljka Vlahoviča 79, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/04963/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
naslova, družbenikov, poslovnega deleža,
dejavnosti, tipa zastopnika, zastopanja, akta o ustanovitvi in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 5602009
Firma: PROKOM IS, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: PROKOM IS, d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Ulica heroja
Jevtiča 5
Ustanovitelji: Lorenčič Vinko, Maribor,
Veljka Vlahoviča 79, vstop 19. 12. 1991,
vložek 128.862 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Borovinšek Mladen, Maribor, Panonska ulica 35, vstop 22. 5. 1998, vložek
855.618 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Strniša Zoran, Maribor, Krekova ulica 27,
vstop 22. 5. 1998, vložek 410.141 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Draškovič Mirko, Cirkovice, Pongrce 32/b, vstop 22. 5.
1998, vložek 222.739, odgovornost: ne
odgovarja; Jurman Robert, Maribor,
Glinškova ulica 14, vstop 22. 5. 1998, vložek 140.640 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Lorenčič Vinko, razrešen 22. 5.
1998 in imenovan za prokurista; direktor
Borovinšek Mladen, imenovan 22. 5. 1998,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Strniša Zoran, imenovan 22. 5. 1998; prokurist Draškovič Mirko, imenovan 22. 5.
1998; prokurist Jurman Robert, imenovan
22. 5. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 24. 9. 1998:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
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propagiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti.
Rg-210168
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01292 z dne 30. 9.
1998 pri subjektu vpisa TAKTIKA, podjetje za management, inženiring in trgovino, d.o.o., sedež: Ulica Ilije Gregoriča 7,
2000
Maribor,
pod
vložno
št.
1/05505/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, dejavnosti, zastopnikov, zastopnika, družbene
pogodbe in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 5630592
Firma: FEROTERM-LENTERM, toplotna tehnika, d.o.o.
Skrajšana
firma:
FEROTERM-LENTERM, d.o.o.
Sedež: 2352 Selnica ob Dravi, Mariborska cesta 12
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Klemenc Iztok, Ruše, Vorohova 20,
Bistrica ob Dravi, imenovan 16. 9. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 30. 9. 1998:
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2222
Drugo tiskarstvo; 2466 Proizvodnja drugih
kemičnih izdelkov, d.n.; 2513 Proizvodnja
drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2722 Proizvodnja
jeklenih cevi; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 2911 Proizvodnja motorjev in
turbin, razen za letala in motorna vozila;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 2932 Proizvodnja
drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav; 3720 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
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Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50404 Vzdrževanje in popravilo
motornih koles; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7482 Pakiranje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod šifro J 67.13 sme družba opravljati samo dejavnost zastavljalnic in menjalnic; pri dejavnosti pod šifro K 74.14 ne sme družba
opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-210171
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00626 z dne 21. 9.

1998 pri subjektu vpisa DEMAS, gostinstvo, posredovanje, d.o.o., sedež: Malečnik 102, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/09737/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, poslovnega deleža, dejavnosti, zastopnikov in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št. 5921821
Ustanovitelja: Bolčina Denis, Maribor,
Ulica Kneza Koclja 31, vstop 14. 11. 1995,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Schwarz Igor, Koper, Benčičeva
17, vstop 30. 4. 1998, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokuristka Bolčina Maja, Maribor, Ulica Kneza
Koclja 31, imenovana 30. 4. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 21. 9. 1998:
71401 Izposojanje športne opreme; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92623 Druge športne dejavnosti.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.
Rg-210174
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 98/00994 z dne 22. 9. 1998 pri
subjektu vpisa UNIVERZA V MARIBORU,
Pedagoška fakulteta, Center za pedagoško izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje, sedež: Koroška cesta 160,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/00857/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št. 5089638020
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Prapotnik Amand, razrešen 17. 3. 1998 kot
predstojnik inštituta; Vauhnik Jože, Kamnica, Bresterniška graba 7, imenovan 18. 3.
1998, zastopa kot predstojnik inštituta.
Rg-210181
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01125 z dne 21. 9.
1998 pri subjektu vpisa COMTRON, napredna računalniška tehnologija, d.o.o.,
sedež: Gregorčičeva ulica 39, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/01055/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo naslova firme s temile podatki:
Matična št. 5298156
Sedež: 2000 Maribor, Tržaška 21.
Rg-210186
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01251 z dne 21. 9.
1998 pri subjektu vpisa TABGA, trgovsko
in storitveno podjetje, d.o.o., sedež: Radovanova 2, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/01018/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, osnovnega
kapitala, dejavnosti in družbene pogodbe s
temile podatki:
Matična št. 5294576
Firma: ELEKTRO TABGA, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: ELEKTRO TABGA,
d.o.o.
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelja: Čerček Ivan in Čerček Nada, oba Maribor, Sokolska 101, vstopila
31. 10. 1989, vložila po 1,250.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
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Dejavnost, vpisana dne 21. 9. 1998:
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2852 Splošna mehanična dela;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev; 3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5170 Druga
trgovina na debelo; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.
Pri dejavnosti pod šifro G 52.488 se
dopiše razen z orožjem in strelivom.
Rg-210187
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01056 z dne 21. 9.
1998 pri subjektu vpisa EMBALAŽA, podjetje za predelavo valovitega kartona in
papirja ter trgovino, d.d., sedež: Meljska
cesta 86, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/00005/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:
Matična št. 5033187
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Zupančič Franc, razrešen 20. 7.
1998; direktor Korošec Karel, Ljubljana,
Maroltova 11, imenovan 21. 7. 1998, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-210191
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01023 z dne 2. 9.
1998 pod št. vložka 1/10479/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev tuje
podružnice s temile podatki:
Matična št. 1317172
Firma: ALFRED WALL, Aktiengesellschaft, 8053 Graz, Grillweg 15, Podružnica Maribor
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 2000 Maribor, Tržaška cesta 53
Ustanovitelj: ALFRED WALL AKTIENGESELLSCHAFT, Graz 8053, Avstrija,
Grillweg 15, vstop 17. 7. 1998.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Lebe
Marjan, Maribor, Nasipna 69/b, imenovan
17. 7. 1998, podružnico zastopa kot vodja
podružnice, skupaj s prokuristom; prokurist
Kogler Franz, Graz 8020, Avstrija, Daun-

gasse 04, imenovan 17. 7. 1998, podružnico zastopa skupaj z vodjem podružnice.
Dejavnost, vpisana dne 2. 9. 1998:
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže;
2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih
in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2222 Drugo tiskarstvo; 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas.
Rg-210193
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01064 z dne 3. 9.
1998 pri subjektu vpisa A & S JAMA, proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje,
d.o.o., sedež: Tovarniška 51, 2342 Ruše, pod vložno št. 1/08631/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, družbenikov, poslovnih deležev, naslova družbenika, dejavnosti, zastopnika, družbene pogodbe in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 5778565
Firma: A & S JAMA, družba za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
Ustanovitelj: Arko Vladimir, Maribor, Dupleška cesta 41, vstop 18. 6. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Sternad Marjan, izstop 18. 5. 1998.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Sternad Marjan, razrešen 18. 5.
1998; direktor Arko Vladimir, imenovan
18. 6. 1993, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 3. 9. 1998:
2710 Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin po
standardih ECSC; 2733 Hladno profiliranje; 2735 Druga primarna predelava železa, jekla, proizvodnja ferozlitin; 2753 Litje
lahkih kovin; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3420 Proizvodnja karoserij za vozila, proizvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in
krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
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krovska dela; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravilo motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
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inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
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Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod šifro G 52.488 se dopiše razen orožja in
streliva; pri dejavnosti pod šifro K 74.12 ne
sme družba opravljati revizijske dejavnosti;
pri dejavnosti pod šifro K 74.14 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-210194
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00928 z dne 3. 9.
1998 pod št. vložka 1/10435/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št. 1306618
Firma: DETOMASO, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: DETOMASO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Gregorečeva
ulica 28/a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Klobasa Tomaž, Maribor,
Nasipna ulica 114, vstop 3. 7. 1998, vložek 1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bezenšek Tomaž, Maribor, Ulica Katerine Mede 4, vstop 3. 7. 1998, vložek
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Klobasa Tomaž, imenovan 3. 7.
1998, zastopa družbo brez omejitev; direktor Bezenšek Tomaž, imenovan 3. 7. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 3. 9. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-

torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
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prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod šifro
G 52.488 se dopiše razen orožja in streliva;
pri dejavnosti pod šifro K 74.120 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti.
Rg-210204
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01027 z dne 4. 9.
1998 pri subjektu vpisa MAKROTEX, trgovinsko in storitveno podjetje, d.o.o., sedež: Ljubljanska 77, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/07603/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika, zastopnika in akta o ustanovitvi s temile
podatki:
Matična št. 5713234

Ustanovitelj: Kampuš Drago, izstop
16. 10. 1998; Bračič Daniel, Maribor, Ljubljanska ulica 77, vstop 16. 7. 1998, vložek
1,689.195 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kampuš Drago, razrešen 16. 7.
1998; direktor Bračič Daniel, imenovan
16. 7. 1998, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-210205
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01029 z dne 4. 9.
1998 pod št. vložka 1/10480/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev delniške družbe – družbe pooblaščenke s temile podatki:
Matična št. 1317199
Firma: STAVBAR-IGM, družba za
upravljanje, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Dodatna oblika: družba pooblaščenka
Sedež: 2311 Hoče, Miklavška 40
Osnovni kapital: 78,168.000 SIT
Ustanovitelj: ustanovni delničarji od 1 do
27, vstopili 4. 6. 1998, vložili 78,168.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Klevže Peter, Hoče, Hoška 31/h,
imenovan 4. 6. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.
Člani nadzornega sveta: Stožer Vlado,
Dušej Branko in Ozmec Boris, vsi vstopili
4. 6. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 4. 9. 1998:
7415 Upravljanje s holding družbami.
Vpiše se pooblastilo upravi, da se osnovni kapital poveča iz odobrenega kapitala
v znesku 39,084.000 SIT v roku 5 let.
Rg-210207
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01035 z dne 4. 9.
1998 pri subjektu vpisa VINABRAS, storitve, trgovina in posredništvo, d.o.o., sedež: Prešernova ulica 12, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/09820/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnika in tipa zastopnika s temile podatki:
Matična št. 5931029
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Bicman Vida, Maribor, Prešernova 12, imenovana 4. 6. 1998, zastopa družbo brez omejitev; Močnik Mirjana, Limbuš,
Robičeva 4, razrešena 4. 6. 1998 kot direktorica in imenovana za prokuristko.
Rg-210210
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00991 z dne 2. 9.
1998 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
JUROVSKI DOL, p.o., sedež: Jurovski dol
13, 2223 Jurovski dol, pod vložno št.
1/00506/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje v javni vzgojno-izobraževalni zavod, spremembo imena zavoda, imena ustanovitelja, dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št. 5090105
Firma: JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA SV.
JURIJ
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanovitelj: Občina Lenart, Lenart v Slovenskih Goricah, vstop 28. 11. 1958.
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Dejavnost, vpisana dne 2. 9. 1998:
80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda, ki so nastale ob opravljanju dejavnosti
kot javne službe subsidiarno, do višine vloženega ustanovitvenega kapitala.
Rg-210211
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01039 z dne 2. 9.
1998 pri subjektu vpisa MARIBORSKI
INŽENIRING, družbeno podjetje za projektiranje in inženiring, p.o., sedež: Partizanska cesta 47, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/00946/00 vpisalo v sodni register tega sodišča pravne posledice lastninskega preoblikovanja, spremembo firme,
osnovnega kapitala, družbenikov, dejavnosti, zastopnikov in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 5286590
Firma: MARKING, družba za pripravo
in vodenje investicij ter tržne gradnje,
storitve in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: MARKING, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 3,500.000 SIT
Ustanovitelji: ENERGOINŽENIRING, delovna organizacija za projektiranje in inženiring, p.o., izstop 17. 4. 1998; Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana, Dunajska 56, vstop
17. 4. 1998, vložek 350.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slovenski odškodninski sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5/IV,
vstop 17. 4. 1998, vložek 350.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Slovenska razvojna družba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160,
vstop 17. 4. 1998, vložek 1,020.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Gajšek Marjana, Maribor, Gregorčičeva ulica 29/b, vstop 17. 4. 1998, vložek 450.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Heričko Avgust,
Kamnica, Cesta v Rošpoh 129, vstop 17. 4.
1998, vložek 450.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Heričko Janko, Kamnica, Cesta v Rošpoh 127/b, vstop 17. 4. 1998,
vložek 370.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Krepek Tomislav, Maribor, Trg Dušana Kvedra 13, vstop 17. 4. 1998, vložek
510.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Heričko Avgust, razrešen 17. 4.
1998 in ponovno imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev; direktorica
Gajšek Marjana, razrešena 17. 4. 1998 kot
pomočnica direktorja.
Dejavnost, vpisana dne 2. 9. 1998:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga za-
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ključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti.
Lastninsko preoblikovanje, vpisano na podlagi soglasja Agencije Republike Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo, št. LP
01484/00710-1998/ST z dne 17. 7. 1998.
Rg-210817
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01317 z dne 7. 10.
1998 pri subjektu vpisa KAGIM, podjetje
za zastopanje, storitve in trgovino,
d.o.o., sedež: Letonjeva 7, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/04537/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, družbenikov, dejavnosti, zastopnikov,
akta o ustanovitvi in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 5538904
Firma: KAGIM, podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o.
Ustanovitelj: Koban-Čakš Cvetka, izstop
23. 9. 1998; Koban Gorazd, Maribor, Prušnikova ulica 44, vstop 23. 9. 1998, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Koban-Čakš Cvetka, razrešena
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23. 9. 1998; direktor Koban Gorazd, imenovan 23. 9. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 7. 10. 1998:
0125 Reja drugih živali; 1740 Proizvodnja
tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih,
razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1830 Strojenje in dodelava krzna, proizvodnja krznenih izdelkov; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov; 2010 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja
furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661
Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja
metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50402 Trgovina na drobno
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138

Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
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Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92521 Dejavnost muzejev; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti; 92711 Prirejanje klasičnih iger na srečo; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost
frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikarskih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305
Druge storitvene dejavnosti.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod šifro G 52.488 se dopiše razen z orožjem in
strelivom; pri dejavnosti pod šifro J 67.13

sme družba opravljati samo dejavnost zastavljalnic in menjalnic; pri dejavnosti pod
šifro K 74.12 ne sme družba opravljati revizijske dejavnosti; pri dejavnosti pod šifro
K 74.14 ne sme družba opravljati arbitraže
in posredovanja v pogajanjih med managerji
in delavci; pri dejavnosti pod šifro K 74.60
sme družba opravljati samo dejavnost varovanja; pri dejavnosti pod šifro O 92.711
sme družba opravljati samo tiste igre na srečo, ki se občasno prirejajo v okviru kulturnega, športnega ali zabavnega programa
prireditelja in kjer skupna vrednost srečk ne
presega 500.000 SIT.
Rg-210822
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01052 z dne 8. 10.
1998 pri subjektu vpisa ETF-SL, družba za
uvoz in izvoz, trgovino in storitve, d.o.o.,
sedež: Partizanska cesta 3-5, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/09415/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo naslova družbe in družbenikov s temile podatki:
Matična št. 5877644
Sedež: 2000 Maribor, Loška ulica 10
Ustanovitelj: Rajbar Emil, izstop 17. 7.
1998; ETF TRADE GMBH, Zürich 8032,
Švica, Frobelstrasse 33, vstop 17. 7. 1998,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-210823
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01005 z dne 8. 10.
1998 pod št. vložka 1/10501/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev delniške družbe s temile podatki:
Matična št. 1317121
Firma: PID ZVON DVA, Krekova pooblaščena investicijska družba, d.d.
Skrajšana firma: PID ZVON DVA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Dodatna oblika: investicijska družba
Sedež: 2000 Maribor, Slovenska ulica 17
Osnovni kapital: 14.210,024.000 SIT
Ustanovitelj: PID SKALA, Krekova pooblaščena investicijska družba, d.d., Maribor,
Slovenska ulica 17, vstop 26. 6. 1998, vložek 14.210,024.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Mlakar Kukovič Roza, Maribor, Zrkovska cesta 142/a, imenovana 3. 7.
1998.
Člani nadzornega sveta: Špilak Štefan,
Zrna Bojan in Pušenjak Martin, vsi vstopili
26. 6. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 8. 10. 1998:
6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami.
Rg-210824
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01004 z dne 8. 10.
1998 pod št. vložka 1/10500/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev delniške družbe s temile podatki:
Matična št. 1317113
Firma: PID ZVON ENA, Krekova pooblaščena investicijska družba, d.d.
Skrajšana firma: PID ZVON ENA, d.d.

Št.

13 / 5. 3. 1999 / Stran 1123

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Dodatna oblika: investicijska družba
Sedež: 2000 Maribor, Slovenska ulica 17
Osnovni kapital: 13.343,462.000 SIT
Ustanovitelj: PID SKALA, Krekova pooblaščena investicijska družba, d.d., Maribor,
Slovenska ulica 17, vstop 26. 6. 1998, vložek 13.343,462.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Gerič Milan, Pekre-Limbuš, Vlada Žigerja 5, imenovan 3. 7. 1998.
Člani nadzornega sveta: Filipič Drago,
Zrim Andrej in Horvat Jože, vsi vstopili 26. 6.
1998.
Dejavnost, vpisana dne 8. 10. 1998:
6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami.
Rg-210826
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00979 z dne 7. 10.
1998 pri subjektu vpisa PID SKALA, Krekova pooblaščena investicijska družba,
d.d., sedež: Slovenska ulica 17, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/09482/00 vpisalo v sodni register tega sodišča pripojitev
družb PID ZVON, d.d., Maribor in PID KLAS,
d.d., Maribor, spremembo osnovnega kapitala in spremembo statuta s temile podatki:
Matična št. 5889219
Osnovni kapital: 27.553,486.000 SIT
Dne 7. 10. 1998 se vpiše pripojitev
družb PID ZVON, Krekova pooblaščena investicijska družba, d.d., Maribor, Slovenska ulica 17, registrski vložek 1/9356-00
in PID KLAS, Krekova pooblaščena investicijska družba, d.d., Maribor, Slovenska ulica 17, registrski vložek 1/9595-00, na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 4. 6. 1998.
Rg-210827
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00836 z dne 6. 10.
1998 pri subjektu vpisa BIROSTROJ COMPUTERS, podjetje za trgovino, storitve,
proizvodnjo in trženje računalniške
opreme, d.d., sedež: Mladinska ulica 3,
2000
Maribor,
pod
vložno
št.
1/00090/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:
Matična št. 5071739
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Peče Ljubo, razrešen 15. 6. 1998;
direktor Golež Janez, Maribor, Na poljanah
7, imenovan 15. 6. 1998, zastopa družbo
brez omejitev.
Rg-210828
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00840 z dne 7. 10.
1998 pri subjektu vpisa BIROSTROJ COMPUTERS, podjetje za trgovino, storitve,
proizvodnjo in trženje računalniške
opreme, d.d., sedež: Mladinska ulica 3,
2000
Maribor,
pod
vložno
št.
1/00090/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča prokurista s temile podatki:
Matična št. 5071739
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokuristka Gerič Sonja, Pekre-Limbuš, Ulica
Vlada Žigerja 5, imenovana 12. 6. 1998.

Stran

1124 / Št. 13 / 5. 3. 1999

Rg-210829
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01186 z dne 8. 10.
1998 pri subjektu vpisa BIROSTROJ COMPUTERS, podjetje za trgovino, storitve,
proizvodnjo in trženje računalniške
opreme, d.d., sedež: Mladinska ulica 3,
2000
Maribor,
pod
vložno
št.
1/00090/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov in tipa zastopnika s temile podatki:
Matična št. 5071739
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Golež Janez, razrešen 2. 9. 1998;
Gerič Sonja, Pekre-Limbuš, Ulica Vlada Žigerja 5, razrešena 2. 9. 1998 kot prokuristka in imenovana za direktorico, ki zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-210833
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00819 z dne 1. 10.
1998 pri subjektu vpisa ZETING, družba
za posredovanje v zavarovalništvu,
d.o.o., sedež: Ljubljanska 9, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/01081/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo naslova, dejavnosti, družbene pogodbe in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 5298997
Sedež: 2000 Maribor, Gledališka 8
Dejavnost, vpisana dne 1. 10. 1998:
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6720 Pomožne dejavnosti v
zavarovalništvu in pokojninskih skladih;
7230 Obdelava podatkov; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro J 67.20 sme
družba opravljati: posredovanje in zastopanje za zavarovalnice, snemanje rizikov za
zavarovalnice, obravnavanje in ocenjevanje
škod ter intelektualne in tehnične storitve v
zvezi z zavarovalnimi in pozavarovalnimi posli; pri dejavnosti pod šifro K 74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti.
Rg-210834
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01261 z dne 1. 10.
1998 pri subjektu vpisa POLOPLAST, podjetje za inženiring in proizvodnjo, d.o.o.,
sedež: Terčeva ulica 29, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/07074/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova
firme, naslova ustanovitelja in zastopnika,
dejavnosti, akta o ustanovitvi in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št. 5689899
Sedež: 2000 Maribor, Terčeva ulica 53
Ustanovitelj: Pašić Branko, Maribor, Terčeva ulica 53, vstop 8. 4. 1992, vložek
1,568.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Pašić Branko, imenovan 8. 4. 1992,
zastopa družbo brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana dne 1. 10. 1998:
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.14 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-210835
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01157 z dne 15. 10.
1998 pod št. vložka 1/10503/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št. 1324195
Firma: DIPOL, podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: DIPOL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Ulica bratov
Greifov 24
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Karoly Laura, Murska Sobota, Cvetkova ulica 34, vstop 25. 8. 1998,
vložek 840.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gider Tomaž, Murska Sobota, Mojstrska ulica 2, vstop 25. 8. 1998, vložek
840.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Gruber Simon, Maribor, Einspielerjeva ulica 28, vstop 25. 8. 1998, vložek 420.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Gruber Simon, imenovan 25. 8.
1998, zastopa družbo brez omejitev; prokuristka Karoly Laura, imenovana 25. 8.
1998.
Dejavnost, vpisana dne 15. 10. 1998:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541

Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravilo motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
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lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni transport; 6110 Pomorski promet; 6120 Promet
po rekah, jezerih, prekopih; 6210 Zračni
promet na rednih linijah; 6220 Izredni zrač-

ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve
in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje
in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92711 Prirejanje klasičnih iger
na srečo.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod šifro K 74.12 ne sme družba opravljati revizijske dejavnosti; pri dejavnosti pod šifro
K 74.14 ne sme družba opravljati arbitraže
in posredovanja v pogajanjih med managerji
in delavci; pri dejavnosti pod šifro K 74.60
sme družba opravljati samo dejavnost varo-

Št.

13 / 5. 3. 1999 / Stran 1125

vanja; pri dejavnosti pod šifro O 92.711
sme družba opravljati samo tiste igre na srečo, ki se občasno prirejajo v okviru kulturnega, športnega ali zabavnega programa
prireditelja in kjer skupna vrednost srečk ne
presega 500.000 SIT.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris
iz sodnega registra

CELJE
Srg 98/00998
Rg-300039
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00998 dne 13. 10. 1998 pod
št. vložka 1/00547/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa zaradi
izbrisa po pripojitvi s temile podatki:
Matična št.: 5625424
Firma: HMEZAD BANKA, d.d., Žalec,
Bančna skupina Banke Celje
Skrajšana firma: HMEZAD BANKA, d.d.,
Žalec
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Dodatna oblika: banka
Sedež: 3310 Žalec, Hmeljarska 3
Osnovni kapital: 1.749,972.000 SIT
Izbris subjekta vpisa po sklepu o pripojitvi pri prevzemni družbi Okrožnega sodišča
Celje, Srg 471/98 (vl. št. 1/00493/00) z
dne 30. 9. 1998.
Srg 97/00346
Rg-300753
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00346 dne 30. 12. 1998 pod
št. vložka 1/04123/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča zavod s temile podatki:
Matična št.: 5050693
Firma: VZGOJNO-VARSTVENI ZAVOD
OBČINE SLOVENSKE KONJICE, p.o.
Pravnoorg. oblika: p.o.
Sedež: 3210 Slovenske Konjice, Kidričeva 1
Izbris po prenehanju Vzgojno-varstvenega zavoda Občine Slovenske Konjice na
podlagi odloka o razdelitvi Vzgojno-varstvenega zavoda Občine Slovenske Konjice (Ur.
l. RS, št. 78/96) in spremembah in dopolnitvah odloka o razdelitvi Vzgojno-varstvenega zavoda Občine Slovenske Konjice (Ur.
l. RS, št. 21/97) in ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Slovenske Konjice in Vrtec Zreče ter razširitvi dejavnosti pri javnem zavodu
Osnovna šola Vitanje. Pravice in obveznosti
subjekta vpisa prevzamejo Občine Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje.
Srg 99/00072
Rg-300755
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 99/00072 dne 21. 1. 1999 pod št.
vložka 1/04409/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa zaradi izbrisa po pripojitvi s temile podatki:
Matična št.: 5865336
Firma: BIAS, trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: BIAS, d.o.o.
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Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3000 Celje, Bežigrajska 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Izbris subjekta vpisa po sklepu o pripojitvi pri prevzemni družbi Okrožnega sodišča
Celje Srg 876/98 (vl. št. 1/00955) z dne
30. 12. 1998.

KOPER
Popravek
V Uradnem listu RS, št. 9 z dne 13. 2.
1999, stran 797, Srg-817/94, Rg-21176,
se družba pravilno glasi: MOEL – trgovina
in storitve, d.o.o., Podgrad.
Srg 450/96
Rg-200909
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba JATRO SERVICE – Trgovina in
marketing, d.o.o., Portorož, Obala 105, ki
je vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/5205/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne 3. 4. 1996.
Družbenik Sommavilla Giovanni Battista,
stanujoč San Dona di Piave, Via Vizzotto
48, Italija, izjavlja, da družba nima zaposlenih delavcev in ne neporavnanih zapadlih
obveznosti oziroma so poplačane vse dosedanje obveznosti in da so urejena vsa razmerja s tretjimi. Družbenik prevzema obveznost plačila vseh morebitnih preostalih obveznosti družbe, za kar jamči z vsem svojim
premoženjem.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, prevzema družbenik.
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 27. 1. 1998
Srg 568/95
Rg-206123
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba VICTORIA Gold cup, trgovsko,
proizvodno, izvozno uvozno podjetje,
d.o.o., Koper, Župančičeva 39, ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1-4538-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenice z dne 20. 5. 1995.
Družbeniki SINT, d.o.o., Koper, Župančičeva 39, Gheno Giovanni, Via Tiziano 12,
San Zenone degli Ezzelini, Italija in Ferronato Renato, Cartigliano, Via Scalchi 9, Italija,
so po pogodbah z dne 14. 3. 1995 in
16. 3. 1995 odstopili svoje deleže Zanco
Bakovnik Marielli, stanujoči v Kopru, Ul. Sergeja Mašere 7, ki je ostala edina družbenica v družbi.
Družbenica Zanco Bakovnik Mariella iz
Kopra, Ul. Sergeje Mašere 7, izjavlja, da so
poplačane vse obveznosti družbe, da družba ni imela zaposlenih delavcev in da prevzeme obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se prenese na družbenico.
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Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 26. 5. 1998
Srg 338/98
Rg-207961
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba MARMOS, trgovina in komercialne storitve, d.o.o., Vojkovo nabrežje
30, ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno
št. 1/2925/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne 10. 2.
1998.
Družbenik Benjamin Božič iz Kopra, Kvedrova cesta 3, 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 98/00889
Rg-301317
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00889 z
dne 18. 1. 1999 pod št. vložka
1/03647/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5689414
Firma: FINANZ PARTNER, trgovina,
komercialne in finančne storitve, d.o.o.
Skrajšana firm: FINANZ PARTNER,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6000 Koper, Pristaniška 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Angelini Enzo in Mircovich
Francesco, izstop 13. 3. 1998.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku pod št. Srg 889/98 z dne
18. 1. 1999. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Angelini Enzo, Via Biasoletto 53, Trst, Italija in
Mircovich Francesco, Antonio Canova 14,
Trst, Italija.

KRŠKO
Srg 98/00449
Rg-300773
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00449 z dne 4. 1. 1999 pod
št. vložka 1/03900/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča ustanovitev d.o.o.
na podlagi tretjega odstavka 40. člena
zakona o sodnem registru s temile
podatki:
Matična št. 1228528
Firma: PROMARKET TRADING, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: PROMARKET TRADING, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8250 Brežice, Trg izgnancev 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pavičić Josip, izstop 8. 12.
1998.
Izbris ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo na podlagi sklepa Višjega sodišča, št. IV Cpg 62/98 z dne 8. 12. 1998,
v skladu s tretjim odstavkom 40. člena zakona o sodnem registru.
Srg 422/98
Rg-301529
Okrožno sodišče v Krškem, Gospodarski oddelek, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba AGENDA, podjetje za projektiranje, oblikovanje in trgovino, d.o.o., Krško, Pod goro 8, preneha po skrajšanem
postopku po sklepuskupščine z dne 8. 12.
1998.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Vegelj Stopar Karolina
in Stopar Roman, oba Pod goro 8, Krško, z
ustanovitvenim kapitalom 3,949.904 SIT,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital 3,939.904
SIT prenese v celoti na ustanovitelja Vegelj
Stopar Karolino in Stopar Romana.
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 Krškem
dne 10. 2. 1999

KRANJ
Srg 3726/94
Rg-206270
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 3726/94 zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne
9. 6. 1998 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/3791/00 vpiše izbris družbe ALUR,
trgovina, storitve in zastopanje, d.o.o.,
Šenčur, s sedežem v Šenčurju, Stružnikova 1a, zaradi prenehanja po skrajšanem
postopku.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 9. 6. 1998

LJUBLJANA
Srg 11266/94
Rg-22
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
BIRO E.V., ekonomsko-organizacijsko svetovanje in inženiring, d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 5, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
24. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
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Ustanovitelja sta Senko Pličanič in Anton
Žunič, z ustanovitvenim kapitalom 2.000
SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
po enakih delih.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 2. 1996
Srg 01366/95
Rg-23
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba SO-LE MODA, d.o.o., podjetje
za proizvodnjo in trženje, Ul. 15. maja
23, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 22. 3.
1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Sonja Lestan, Ul. 15.
maja 23, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se celotno premoženje družbe
prenese v celoti na ustanoviteljico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 7. 1996
Srg 2447/98
Rg-24
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
JOLIP, trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Litijska c. 38, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
22. 4. 1998.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Pristovšek Jolanda, C.
XXXVIII/8, Ljubljana Polje, z ustanovitvenim
kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese v celoti na ustanoviteljico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 12. 1998

Srg 431/98
Rg-25
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
BEBA KG, storitve in trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, Knezova 13a, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
21. 1. 1998.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Gnidica Koviljka, Knezova 13a, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 1,511.983 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese v celoti na ustanoviteljico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 12. 1998
Srg 4252/98
Rg-26
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
GEOCENTER, podjetje za gostinstvo,
turizem, proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o., Litija, C. komandanta Staneta
17, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 28. 5. 1998.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Godec Joško, C. komandanta Staneta 17, Litija, z ustanovitvenim
kapitalom 8,600.680 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese v celoti na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 12. 1998
Srg 6838/97
Rg-27
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče objavlja sklep:
MDS PROJEKT, podjetje za svetovanje, posredovanje, trženje in proizvodnjo, d.o.o., Sp. Pirniče 20H, Medvode,
reg. št. vl. 1/17353/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
27. 11. 1997.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljici sta Novak Milena, Sp. Pirniče 20H, Medvode in Kočnik Marjeta, Vrbnje 44, Radovljica, z ustanovitvenim kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Št.

13 / 5. 3. 1999 / Stran 1127

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanoviteljici Novak Mileno in Kočnik
Marjeto.
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 10. 9. 1998
Srg 7184/98
Rg-29
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
ISKRA ELEKTROZVEZE – TRIS, podjetje za svetovanje in inženiring, d.o.o., Ljubljana, Stegne 11, reg. št. vl. 1/20478/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 6. 11. 1998.
Poplačane so vse obveznosti družbe in
urejena razmerja z delavci.
Ustanoviteljica je ISKRA ELEKTROZVEZE, d.d., Industrija sistemov, elektronike in zvez, Stegne 11, Ljubljana, z
ustanovitvenim kapitalom 1,600.000 SIT,
ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanoviteljico ISKRA ELEKTROZVEZE, d.d., Industrija sistemov, elektronike in zvez, Stegne 11, Ljubljana.
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 10. 2. 1999
Srg 94/12310
Rg-213020
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12310 z dne 23. 1. 1998 pod št. vložka 1/09718/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: INFO OAZA, podjetje za software inženiring, izobraževanje, marketing, zastopstvo in management, d.o.o.,
Ljubljana, Šišenska 27
Skrajšana firma: INFO OAZA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Šišenska 27
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Damij Talib, izstop 10. 6.
1994.
Sklep skupščine z dne 10. 6. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Talib Damij, Šišenska 27, Ljubljana.
Srg 95/01427
Rg-213033
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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95/01427 z dne 7. 7. 1998 pod št. vložka
1/05269/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi preoblikovanja v
samostojnega podjetnika s temile podatki:
Firma: TRČEK, trgovina na debelo in
drobno, načrtovanje, montaža, vzdrževanje elektro, elektronske in računalniške opreme, d.o.o., Vrhnika, Stara cesta 52
Skrajšana firma: TRČEK, d.o.o., Vrhnika
Pravnoorg. oblika: samostojni podjetnik
Sedež: 1360 Vrhnika, Stara cesta 52
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Trček Andreja in Trček Vinko, izstop 24. 4. 1996.
Sklep skupščine z dne 24. 4. 1996 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Trček Andreja in Trček Vinko, oba Petrkovec 54, Rovte.
Srg 95/01761
Rg-213034
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01761 z dne 7. 7. 1998 pod št. vložka
1/07994/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: ZORA, podjetje za poslovne
storitve in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Tivolska 40
Skrajšana firma: ZORA, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tivolska 40
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Benulič Matija in Benulič
Zora, 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 sta prevzela Matija Benulič in Zora Benulič, oba
Cesta VII. korpusa 13, Ljubljana.
Srg 97/03700
Rg-213041
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03700 z dne 4. 6. 1998 pod št. vložka
1/25542/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5595088
Firma: MIŠ, Mednarodna trgovina,
špedicija in kontrola blaga, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MIŠ, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenska cesta 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kodrič Jurko Tanja in Urlich Alfred, izstop 20. 6. 1997.
Sklep skupščine z dne 20. 6. 1997 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila mo-
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rebitnih obveznosti izbrisane družbe sta
prevzela Kodrič Jurko Tanja, Ljubljana,
Kokaljeva 9 in Urlich Alfred, Prinz Eugen
Strasse 52.

MURSKA SOBOTA
Srg 97/00682
Rg-212868
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00682 z dne 23. 10.
1998 pod št. vložka 1/01060/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Firma: HERBA, proizvodnja, storitve in
trgovina, Veržej, d.o.o.
Skrajšana firma: HERBA, Veržej, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 9242 Veržej, Franja Kozarja 34
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Legen Ljuba, izstop
23. 10. 1998.
Sklep družbenice z dne 8. 12. 1997 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku je bil vpisan v sodni register dne 23. 10. 1998, s sklepom Srg
97/00682. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe je prevzela Legen Ljuba, Veržej, Franja Kozarja 34.

PTUJ
Srg 94/00997
Rg-203628
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/00997 z dne 7. 4. 1998 pod št.
vložka 1/07056/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5712483
Firma: EURO MIB, logistika, špedicija, transport, d.o.o.
Skrajšana firma: EURO MIB, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Spuhlja 32a
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Bezjak Ivan, izstop 26. 7.
1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Ivan Bezjak, Spuhlja 32a, Ptuj.
Srg 98/00300
Rg-211781
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00300 z dne 15. 11. 1998 pod
št. vložka 1/09497/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča prevzeto družbo s temile podatki:
Matična št. 5925363
Firma: GRAU AGIS ZAVORE, d.o.o.
Skrajšana firma: GRAU A Z, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Rajšpova 16
Osnovni kapital: 180,966.550 SIT

Ustanovitelj: AGIS ZAVORE, d.o.o., izstop 5. 11. 1998.
Vpis izbrisa zaradi pripojitve k družbi
AGIS ZAVORE, d.o.o. Pripojitev je bila vpisana dne 22. 10. 1998.
Srg 97/00347
Rg-213084
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00347 z dne 16. 11. 1998 pod
št. vložka 1/03642/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5481023
Firma: KLASIK, storitveno trgovsko
podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: KLASIK, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Cesta Kurirjev 12
NOV
Osnovni kapital: 5,216.415 SIT
Ustanoviteljica: Kozel Olga, izstop 3. 11.
1998.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Kozel Olga, Orešje 32, Ptuj.
Srg 2/98
Rg-301580
Družba ZADRGA, proizvodno in storitveno podjetje, d.o.o., Kerenčičeva 7, Ormož, reg. št. vl. 1/7601-00, katere ustanoviteljica je Zemljič Marija, Ulica heroja Kerenčiča 7, Ormož, po sklepu ustanoviteljice
družbe z dne 6. 1. 1998 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Zemljič Marija.
Zoper sklep lahko družbenica, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču na
Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 2. 2. 1999

SLOVENJ GRADEC
Srg 464/98
Rg-28
Družba KAR, podjetje za projektiranje,
izgradnjo in vzdrževanje CAVT sistemov,
d.o.o., Radlje ob Dravi, Mariborska c. 26,
reg. št. vl. 1/4831-00, katere družbeniki
so Hermin dr. Vidoz, Ivan Pečovnik, Anton
Vodušek in Mirko Laure, po sklepu skupščine z dne 24. 11. 1998 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzamejo Ivan Pečovnik, Dobrava 29, Radlje ob Dravi, Anton
Vodušek, Pohorska cesta 6, Radlje ob Dravi, Mirko Laure, Harkova ulica 6, Radlje ob
Dravi in Hermin dr. Vidoz, Vorančeva ulica
12, Radlje ob Dravi.
Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 5. 2. 1999
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Evidenca statutov
sindikatov
Št. 028-1/99
Ob-1397
Republika Slovenija, Upravna enota Ljubljana, izpostava Center, Oddelek za občo
upravo, družbene dejavnosti in skupne zadeve z dnem izdaje te odločbe sprejme v
hrambo statut, vpisan v evidenco statutov
sindikatov dne 25. 2. 1999, pod zap. št.
246, z nazivom pravila sindikata zavoda Narodna galerija, Ljubljana, ki ga je zahtevala
pooblaščena oseba sindikata z imenom:
Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije – Narodna galerija, kratico:
SVIZ – NG, matično številko: 1159712 in
sedežem: Puharjeva 9, Ljubljana.

Razglasi sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 6/98
S-98
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Ideja, d.o.o., Dunajska 160,
Ljubljana – v stečaju za dne 7. 4. 1999
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 19. 2. 1999
St 87/98
S-99
To sodišče je s sklepom opr. št. St 87/98
dne 18. 2. 1999 v stečajnem postopku nad
dolžnikom LIK Podjetje za ekonomsko
propagando in publicistiko, d.d., Valjhunova 11, Ljubljana razrešilo stečajnega
upravitelja Dušana Kecmana, odvetnika iz
Ljubljane in za stečajno upraviteljico imenovalo Mojco Breznik, odvetnico iz Ljubljane.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 2. 1999
St 23/96
S-100
V stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika Adriacommerce S.AG.EX., d.o.o.,
Koper – v stečaju, Pristaniška 8, bo narok za obravnavo osnutka za glavno razdelitev dne 20. 4. 1999 ob 8.30 v sobi št. 132
tega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo osnutek za glavno razdelitev na tem sodišču v sobi št. 208
v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 24. 2. 1999

St 2/99-5
S-101
To sodišče je na seji senata dne 22. 2.
1999 pod opr. št. St 2/99 sprejelo naslednji sklep: stečajni postopek nad dolžnikom Novoles – Pohištvo, d.o.o., Straža, Na žago 6, Novo mesto, se začne in
zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Novoles – Pohištvo, d.o.o., Straža, Na žago 6, Novo mesto, izbriše iz sodnega registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 22. 2. 1999
St 2/98
S-102
To sodišče obvešča upnike, da je v zadevi stečajnega dolžnika Prevoz Brežice,
d.d., v stečaju, Cesta bratov Milavcev
42, razpisan 2. narok za preizkus terjatev,
dne 31. 3. 1999 ob 8.30 v razpravni dvorani št. V/II, Cesta krških žrtev 12, Krško.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 26. 2. 1999
St 12/98
S-105
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave v
stečaju nad dolžnikom Planika Kranj, Podjetje za trženje in proizvodnjo obutve,
d.d., Savska loka 21, Kranj, za dne 29. 3.
1999 ob 13. uri v sobi 121/I tega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije (verzijo 6 z dne 27. 1. 1999)
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 3. 3. 1999

Kolektivni delovni spori
I Kd 582/97
K-4
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
na podlagi 49. člena zakona o delovnih in
socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94)
obvešča vse zainteresirane stranke, da je
uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem ZSSS Sindikat delavcev Gradbenih dejavnosti Slovenije, Dalmatinova 4,
Ljubljana, ki ga zastopata odvetnika Marko
Knafeljc in Alojz Poljanšek iz Ljubljane in
nasprotnim udeležencem Gospodarska
zbornica Slovenije, Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala,
Slovenska 58, Ljubljana in Združenje delodajalcev Slovenije, Sekcija za gradbeništvo
in industrijo gradbenega materiala, Slovenska 41, Ljubljana, zaradi ugotovitve obstoja
veljavnosti Kolektivne pogodbe za gradbene dejavnosti.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o
katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v 3 dneh od objave v Uradnem
listu RS, lahko pa tudi ves čas postopka na
naroku s pisno vlogo.

Št.
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Poravnalni narok je razpisan za dan
19. 3. 1999 ob 8.30, v sobi št. 8/III., Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani,
Resljeva ul. 14, Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 23. 2.
1999.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 23. 2. 1999

Razpisi
delovnih mest

Št. 068-1/99
Ob-1395
Svet Centra za socialno delo Velenje razpisuje prosta dela in naloge
direktorja Centra za socialno delo Velenje
za dobo štirih let.
Za direktorja Centra za socialno delo Velenje je lahko imenovan, kdor poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje posebne pogoje:
– da ima visoko ali višjo strokovno izobrazbo socialne, psihološke, pedagoške
smeri in njenih specialnih disciplin, pravne
ali sociološke smeri,
– 5 let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva.
Prijave z dokazili pošljite v osmih dneh
po objavi na naslov: Center za socialno delo
Velenje, Velenje, Vodnikova 2, z oznako “Za
razpisno komisijo”.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v 30
dneh od objave razpisa.
Center za socialno delo Velenje
Ob-1443
Na podlagi 19. člena statuta Zdravstveni
dom Logatec, razpisuje delovno mesto
direktorja.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev
določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– visoka izobrazba zdravstvene smeri,
– 5 let delovnih izkušenj,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Kandidat bo imenovan za 4 leta.
Poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev
mora kandidat predložiti tudi program delovanja ZD Logatec.
Pisne prijave pošljite v roku 15 dni od
dneva objave razpisa na naslov ZD Logatec, Notranjska c. 2, Logatec, za “svet zavoda”.
Vse kandidate bomo obvestili o izbiri v
roku 8 dni po sprejemu sklepa o imenovanju direktorja.
Zdravstveni dom
Logatec
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Ob-1461

Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 19/94, 8/96 in
24/98):
a)
– 1 prosto mesto vrhovnega sodnika
na kazenskem oddelku Vrhovnega sodišča Republike Slovenije,
– 1 prosto mesto vrhovnega sodnika
na upravnem in delovno-socialnem oddelku Vrhovnega sodišča Republike Slovenije;
b)
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču na Ptuju,
– 2 prosti mesti okrožnih sodnikov
na socialnem oddelku Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani;
c)
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Celju,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Murski
Soboti,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Radovljici;
II. na podlagi 101. člena zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 19/94, 8/96 in
24/98):
a) 1 prosto mesto vrhovnega sodnika
na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije,
b) 1 prosto mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Ljubljani;
III. na podlagi 103. člena zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 19/94, 8/96 in
24/98):
a) 1 prosto mesto vrhovnega sodnika
na civilnem oddelku Vrhovnega sodišča
Republike Slovenije.
Razpisni pogoji:
K I/a, K II/a, K III/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje
za izvolitev iz 8. člena zakona o sodniški
službi in posebne pogoje za izvolitev na mesto vrhovnega sodnika, določene v 4. členu
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi.
K I/b, K II/b
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje
za izvolitev iz 8. člena zakona o sodniški
službi in posebne pogoje za izvolitev na mesto okrožnega sodnika, določene v 2. členu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o sodniški službi.
K I/c
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje
za izvolitev iz 8. člena zakona o sodniški
službi in posebne pogoje za izvolitev na mesto okrajnega sodnika, določene v 1. členu
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

ZJN-01-GD

Javna naročila
po zakonu
o javnih naročilih

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

Ob-1424
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Premogovnik Velenje, javno podjetje za pridobivanje lignita, d.d., Partizanska 78, 3320 Velenje, tel. 063/853-312,
855-321, faks 063/854-986, soba št.
229.
2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: jekleno ločno podporje
in vezni material.
Ocenjena vrednost: 350,000.000 SIT.
3. Kraj dobave: prostori Premogovnika
Velenje, Velenje.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila blaga, če je znan: junij 1999.
5. Morebitne druge informacije:
Vrsta javnega razpisa: brez omejitev.
Razpisujemo blago za potrebe 24 mesecev.
Količina blaga bo detajlno opredeljena v
razpisni dokumentaciji pri objavi javnega razpisa.
Premogovnik Velenje, d.d.
Ob-1433
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec,
Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec,
faks 0602/42-393.
2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: zdravila skupine D, v
ocenjeni vrednosti 360,000.000 SIT.
3. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila blaga, če je znan: 2. 4. 1999.
5.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Naročilo objave namere o
javnem naročilu gradbenih del
v vrednosti nad 150,000.000 SIT
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo namere o javnem naročilu
gradbenih del
Št. 23/99
Ob-1477
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: gradbena in
inštalacijska dela na rekonstrukciji Ljubljanske ceste v Novem mestu v vrednosti
150,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: Novo mesto.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: 5. 6. 1999.
5.
Mestna občina Novo mesto

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

Ob-1318
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola Spodnja Šiška, Gasilska 17, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Spodnja Šiška, Gasilska 17, 1000 Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila
je sukcesivna dobava živil – meso in mesni izdelki.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje tudi samo za del
zahtevanega blaga.
(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
vrednost 6,100.000 SIT letno.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave blaga v letu 1999 in 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Osnovna šola Spodnja Šiška, Gasilska 17,
1000 Ljubljana – tajništvo šole.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 26. 3. 1999 do 12. ure.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na
voljo proti plačilu 5.000 SIT na žiro račun št.
50104-603-52095.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 29. 3. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Osnovna šola Spodnja Šiška,
Gasilska 17, 1000 Ljubljana – tajništvo šole.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 3. 1999 ob 10. uri v prostorih Osnovne
šole Spodnja Šiška, Gasilska 17, 1000 Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi priložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
1% od vrednosti ponudbe z veljavnostjo do
10. 5. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: javno naročilo se financira v
skladu z zakonom o izvrševanju proračuna
RS, navodili o izvrševanju proračuna in v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: samostojni dobavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki
jih navede v ponudbi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: na
javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali
zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje tovrstne dejavnosti,
– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposlene delavce ter ostale strokovne delavce.
13. Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: 26. 3. 1999 do 12.
ure.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena – 6 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 5 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik – 3 točke,
– plačilni rok – 2 točki,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami
naročnika – 1 točka.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: Osnovna šola Spodnja Šiška, Gasilska 17,
1000 Ljubljana, tel. 061/557-447, faks
061/555-222.
16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 2 z
dne 15. 1. 1999; Ob-274.
Osnovna šola Spodnja Šiška
Ljubljana
Št. 129/99
Ob-1328
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dijaški dom Poljane, Potočnikova 3,
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Dijaški dom Poljane,
Potočnikova 3, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sukcesivna dobava živil: meso
in mesni izdelki.
(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
vrednost 7,188.000 SIT letno.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave blaga v letu 1999 in 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Dijaški
dom Poljane, Potočnikova 3, Ljubljana – tajništvo.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 25. 3. 1999 do 12.
ure.
(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 26. 3. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dijaški dom Poljane, Potočnikova 3, Ljubljana – tajništvo.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 3. 1999 ob 10. uri, v prostorih Dijaškega
doma Poljane, Potočnikova 3, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi priložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
1% od vrednosti ponudbe, z veljavnostjo do
30 dni po datumu izdaje sklepa o izbiri, to je
do 10. 5. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: javno naročilo se financira v
skladu z zakonom o zavodih.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: samostojni dobavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki
jih navede v ponudbi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: na
javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali
zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje tovrstne dejavnosti,
– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposlene delavce ter ostale strokovne delavce.
13. Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: 25. 3. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena – 6 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 6 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik – 3 točke,
– plačilni rok – 2 točki,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami
naročnika – 1 točka.
15. Morebitne druge informacije o naročilu dobijo potencialni ponudniki pri naročniku:
Dijaški dom Poljane, Potočnikova 3, Ljubljana – v tajništvu, tel. 061/327-493.
16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 4. 12. 1998 v Uradnem
listu RS, št. 81-82, Ob-8491.
Dijaški dom Poljane Ljubljana

Št.
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Ob-1329
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva
22, 5000 Nova Gorica, faks 065/23-212.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: fco skladišče naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: merilna oprema:
– stikalne ure,
– števci EE,
– merilne garniture EE,
– centralna postaja za obdelavo podatkov,
– ročni terminali za obračun EE.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik lahko predloži ponudbo v celoti ali
za posamezno skupino merilne opreme, navedene v prejšnji točki.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
57,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: največ do 60 dni po podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 5. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: dvig
razpisne dokumentacije je možen po predhodni enodnevni najavi ter ob predložitvi
dokazila o plačilu stroškov razpisne dokumentacije, na sedežu družbe Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica – pri administratorki tehničnega sektorja Andreji Smole, med 9. in 11. uro.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 16. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni družbe oziroma z virmanom na račun št. 52000-601-22566, s
pripisom razpisna dokumentacija – merilna oprema.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: za pravočasno oddano
bo štela ponudba, ki bo prispela po pošti ali
bo osebno izročena v tajništvo podjetja do
vključno 7. 4. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Elektro Primorska, d.d., tajništvo, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 7. 4. 1999 ob
11. uri, v sejni dvorani Elektro Primorska,
d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: bančna garancija resnosti ponudbe v
višini 3% vrednosti ponudbe, katere veljavnost je usklajena z veljavnostjo ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: možnost kompenzacije, rok plačila mora biti najmanj 30 dni.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo za
dobavo merilne opreme z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo.
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12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve, navedene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe
je 90 dni od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): ponudbena cena, plačilni pogoji, dobavni rok,
reference in ostale ugodnosti.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitna pojasnila bo naročnik posredoval le na pisne zahteve vsem zainteresiranim, ki so pri naročniku dvignili razpisno dokumentacijo.
16., 17.
Elektro Primorska,
javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.,
Nova Gorica
Št. 013470
Ob-1330
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200 (nabava 449-2302), faks 062/-449-2311.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: dostava franko naročnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 245 kom poštni službeni mopedi.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
35,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: kvartalno.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
do 31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
062/449-200
(449-2302),
faks
062/-449-2311, III. nadstropje.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 26. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom ali
splošno položnico, št. žiro računa
51800-601-180.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 6. 4. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500
Maribor,
tel.
062/449-200
(062/449-2302), faks 062/449-2311.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 4. 1999 ob 8. uri, III. nadstropje, uprava,
Slomškov trg 10, Maribor.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti.
10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
– da je predložen obrazec izjave, da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– da je predložena bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 5% ponudbene
vrednosti,
– da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
– da ima veljavno registracijo in veljavno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– da zastopniki ponudnika niso bili v preteklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,
– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke, določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila,
– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2, zap. št. 6, največ 3 dni v
preteklih 6 mesecih od dneva sestavitve
obrazca, ali potrdilo poslovne banke, ki vodi
njegov račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih
ni bil blokiran več kot 3 dni,
– da so čisti prihodki iz prodaje enaki ali
večji od dvakratne vrednosti ponudbe, na
katero se prijavlja (obrazec BON 1 I/8),
– da je izkazana izguba iz naslova poslovanja (obrazec BON 1 III/7) ne presega 5%
skupnih prihodkov (obrazec BON 1 I/7).
Naročnik lahko izloči ponudnika, če le-ta
ni pravilno in pravočasno izpolnil pogodbenih obveznosti iz prejšnjih pogodb.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 4. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena 30 točk,
– strokovno mnenje tehnologov 30 točk.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: najkasneje do 26. 3. 1999.
16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 9. 1. 1999 Ob-35,
objava o izidu pa dne 5. 3. 1999.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 96
Ob-1357
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Veterinarski zavod Slovenije, Cesta v
Mestni log 51a, 1001 Ljubljana, p. p. 4251,
telefon – faks 061/334-033.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavitelja brez omejitev.
(a) Kraj dobave: Veterinarski zavod Slovenije, Ljubljana, C. v Mestni log 51a.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
A – 1 podvozje tovornega vozila, nosilnosti 2000 kg,
B – 1 nadgradnja tovornega vozila nosilnosti 2000 kg,
C – 2 tovorno vozilo vrste Pick-Up,
nosilnosti 1000 kg z nadgradnjo ter pogonom na vsa štiri kolesa,
D – 7 tovorno vozilo vrste Pick – Up,
nosilnosti do 700 kg.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: naročilo
je deljivo.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
A – 4,000.000 SIT,
B – 4,000.000 SIT,
C – 7,000.000 SIT,
D – 10,500.000 SIT.

Okvirna vrednost celotnega naročila znaša 25,500.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:
A – do 30. 8. 1999,
B – 30. 11. 1999 ali po dogovoru,
C – do 30. 6. 1999,
D – do 30. 6. 1999.
5.
6. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Veterinarski zavod Slovenije, tajništvo, Cesta v
Mestni log 51a, Ljubljana.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je ponudnikom na voljo do 19. 3. 1999
do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno znesek nakazati): plačilo razpisne dokumentacije 20.000 SIT
na Ž.R. št. 50130-603-401296 Grosuplje.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v tajništvo VZS najkasneje do 9. 4. 1999 do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Veterinarski zavod Slovenije, Cesta v Mestni log 51a, 1000 Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v četrtek, 15. 4. 1999
ob:
A – za dobavo tovornega podvozja ob
11. uri,
B – za dobavo nadgradnje ob 11.45,
C – za dobavo 2 × tov. vozilo Pick-UP
1000 kg ob 12.30,
D – za dobavo 7 × tov. voz. Pick-UP 700
kg ob 12.45.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za resnost ponudbe je potrebno
ponudbi priložiti bančno garancijo v višini
10% predvidene vrednosti naročila.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo v roku 30 dni po
izstavitvi računa ali po dogovoru.
11., 12.
13. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo več umakniti ponudbe od 13. 4. 1999
od 14. ure naprej.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21 člen ZJN): ponudbena cena 60%, reference 10%, plačilni pogoji 10%, rok izvedbe 10%, druge
ugodnosti katere nudi ponudnik naročniku
10%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: razgovor z ponudniki ne bo organiziran.
16., 17.
Veterinarski zavod Slovenije
Ob-1372
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200 (nabava 449-2302), faks 062/449-2311.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: PE Kranj.
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(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: računalniška strojna
oprema, programska oprema in storitve.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: da.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
102,367.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: po
podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 8. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
062/449-200 (062/449-2302), faks
062/449-2311, III. nadstropje.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 22. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom ali
splošno položnico, št. žiro računa:
51800-601-180.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 6. 4. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500
Maribor,
tel.
062/449-200
(062/449-2302), faks 062/449-2311.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 4. 1999 ob 11. uri, III. nadstropje, uprava, Slomškov trg 10, Maribor.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti.
10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– da je predložen obrazec izjave, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– da je predložena bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 5% ponudbene
vrednosti,
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,
– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
– da ima veljavno registracijo in dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– da zastopniki ponudnika niso bili v preteklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,
– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke, določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila,
– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2, zap. št. 6, največ 3 dni v
preteklih 6 mesecih od dneva sestavitve
obrazca, ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni
bil blokiran več kot 3 dni,

– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od trikratne vrednosti ponudbe, na
katero se prijavlja (obrazec BON 1 I/8),
– upoštevanje standardov Pošte Slovenije (iz razpisne dokumentacije).
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 4. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena 30% (30 točk),
– reference 20% delež (20 točk),
– sodelovanje ekip pri postavitvi projekta 25% delež (25 točk),
– kompleksnost ponudbe 25% delež (25
točk).
15. Morebitne druge informacije o naročilu: najkasneje do 22. 3. 1999.
16., 17.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Ob-1387
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200 (nabava
062/449-2302),
faks
062/449-2311.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: PE Murska Sobota.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: računalniška strojna
oprema, programska oprema in storitve.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko
poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: da.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
94,711.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: po
podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 8. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
062/449-200 (062/449-2302), faks
062/449-2311, III. nadstropje.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 22. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom ali
splošno položnico, št. žiro računa:
51800-601-180.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 6. 4. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500
Maribor,
tel.
062/449-200
(062/449-2302), faks 062/449-2311.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 4. 1999 ob 11. uri, II. nadstropje, uprava, Slomškov trg 10, Maribor.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti.
10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
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tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– da je predložen obrazec izjave, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– da je predložena bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 5% ponudbene
vrednosti,
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,
– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
– da ima veljavno registracijo in dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– da zastopniki ponudnika niso bili v preteklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,
– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke, določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila,
– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2, zap. št. 6, največ 3 dni v
preteklih 6 mesecih od dneva sestavitve
obrazca, ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni
bil blokiran več kot 3 dni,
– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od trikratne vrednosti ponudbe, na
katero se prijavlja (obrazec BON 1 I/8),
– upoštevanje standardov Pošte Slovenije (iz razpisne dokumentacije).
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 4. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena 30% (30 točk),
– reference 20% delež (20 točk),
– sodelovanje ekip pri postavitvi projekta 25% delež (25 točk),
– kompleksnost ponudbe 25% delež (25
točk).
15. Morebitne druge informacije o naročilu: najkasneje do 22. 3. 1999.
16., 17.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Ob-1373
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Premogovnik Velenje, d.d., javno
podjetje za pridobivanje lignita, Partizanska
78, 3320 Velenje, faks 063/854-986.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Velenje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: energetski in signalni
kabli za rudarstvo.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
44,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: II.,
III. in IV. kvartal v letu 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Elektro dejavnost, Mira Tepej, Partizanska 78, 3320 Velenje, soba 107, od 8. do
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12. ure, tel. 063/853-312 – 1755, faks
063/861-833.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 8. 3. 1999 do 12. 3.
1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT, virman št. računa 52800-601-23430.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 30. 3. 1999 do 8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Premogovnik Velenje, d.d.,
vložišče, Partizanska 78, 3320 Velenje, soba št. 240.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 3. 1999 ob 10. uri, Premogovnik Velenje, d.d., Partizanska 78, 3320 Velenje,
soba št. 221.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 10% pogodbene vrednosti naročila, bančna garancija za resnost ponudbe,
trajanje veljavnosti 45 dni od dneva odpiranja ponudb.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: določeno v razpisni dokumentaciji.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
določeno v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do datuma, ki je
določen za odpiranje ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): določeno v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba Marjan Orličnik, dipl.
inž. el., tel. 063/853-312 – 1775, faks
063/861-833.
16., 17.
Premogovnik Velenje, d.d.
Št. 18/99
Ob-1374
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Komunalno podjetje Log, d.o.o.,
Dobja vas 187, 2390 Ravne na Koroškem,
0602/20-912.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ravne na Koroškem,
Dobja vas 187.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 1 smetarsko vozilo.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj mora ponuditi blago v celoti.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
17,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: do
30. 6. 1999.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Komunalno podjetje Log, Dobja vas 187, Ravne na Koroškem, kontaktna oseba Romana
Lesjak, tel. 0602/23-963.
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(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 12. 3. 1999 med
8. in 10. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR
51830-601-19889 ali na blagajni podjetja.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 23. 3. 1999 do 9.45.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: tajništvo podjetja Komunalnega podjetja Log, Dobja vas 187, Ravne
na Koroškem, v zapečateni kuverti jasno
označeni z napisom: “Ponudba – Ne odpiraj” z navedbo “javni razpis – smetarsko
vozilo”.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 3. 1999 ob 10. uri na sedežu podjetja
Komunalnega podjetja Log, Dobja vas 187,
Ravne na Koroškem.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: akceptni nalog v višini 5% od ponudbene vrednosti s pooblastilom za vnovčitev.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 20% plačilo ob dobavi,
80% kredit na 3 leta.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: pravne osebe ali samostojni podjetniki.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudb ni možno umakniti.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena ponujene opreme – 30 točk,
– rok dobave – do 10 točk,
– plačilni pogoji – do 10 točk,
– reference – do 20 točk.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba Stanko Šipek, Dobja
vas 187, Ravne na Koroškem, tel.
0602/23-963.
16., 17.
Komunalno podjetje Log, d.o.o.,
Ravne na Koroškem
Ob-1376
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod za zdravstveno varstvo Kranj,
Gosposvetska ul. 12, 4000 Kranj, faks
064/226-702.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: naročnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material.
Točna specifikacija materiala je sestavni
del razpisne dokumentacije.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj mora zagotoviti 100% razpisane vrste materiala.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
4,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: april
1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
april 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod za zdravstveno varstvo Kranj, Gosposvetska ul. 12, 4000 Kranj, tajništvo, tel.
064/282-623, faks 064/226-702.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 15. 3. 1999, med
8. in 12. uro, po enodnevni predhodni najavi po faksu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom ali s
položnico na ŽR 51500-603-30393.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 25. 3. 1999 do 9.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod za zdravstveno varstvo Kranj, Gosposvetska ul. 12, 4000
Kranj. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – ne odpiraj” in s številko javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 25. 3. 1999 ob
11. uri, na naslovu: Zavod za zdravstveno
varstvo Kranj, Gosposvetska ul. 12, 4000
Kranj, pritličje, sejna soba.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% od vrednosti blaga, veljavnost 15. 4. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: določeno v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba z
enim dobaviteljem.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 25. 3. 1999 po
9. uri.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): določeno v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: vse informacije, povezane s tem javnim
naročilo, se sprejemajo do 17. 3. 1999, po
faksu 064/229-702, kontaktna oseba Lidija Vidmar.
16., 17.
Zavod za zdravstveno varstvo Kranj
Su 74-1/99
Ob-1379
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Okrožno sodišče v Kranju, Zoisova
ulica 2, 4000 Kranj, faks 064/211-331.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Okrožno sodišče v
Kranju, Zoisova ulica 2, Kranj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sukcesivna dobava pisarniškega in računalniškega potrošnega
materiala.
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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:
10,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave blaga od maja 1999 do
decembra 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Okrožno sodišče v Kranju, Urad predsednice, Zoisova ulica 2, 4000 Kranj.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 17. 3. 1999. Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, predložijo dokazilo o plačilu 2.000 SIT
in pooblastilo za dvig dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT, s potrjenim nalogom
za
prenos
na
ŽR:
51500-637-53589, ob navedbi sklicne številke: Su 74-1/99.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 22. 3. 1999 do 10.
ure, ne glede na način dostave pošiljke.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Okrožno sodišče v Kranju, Urad predsednice, Zoisova ulica 2,
4000 Kranj. Ponudba mora biti oddana v
zaprtem in žigosanem ovitku, z vidno oznako: “Ponudba – Ne odpiraj – javni razpis
za sukcesivno dobavo pisarniškega in računalniškega potrošnega materiala, št. Su
74-1/99”, z navedbo številke javnega razpisa v Uradnem listu RS. Na hrbtni strani
ovitka mora biti označeno ime in naslov
ponudnika.
Vzorci artiklov se predložijo v zapečatenem kartonskem zaboju, na ovitku mora biti
naslov naročnika, z vidno oznako “Vzorci –
Ne odpiraj – javni razpis za sukcesivno dobavo pisarniškega in računalniškega potrošnega materiala, št. Su 74-1/99”, z navedbo
številke javnega razpisa v Uradnem listu RS.
Na hrbtni strani mora biti označeno ime in
naslov ponudnika.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 3. 1999 ob 12. uri, v sobi 12, v pritličju Okrožnega sodišča v Kranju, Zoisova
ulica 2.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju ponudb, se morajo izkazati s pisnim pooblastilom.
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 30. 4. 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:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 30. 4. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
plačilni pogoji, rok dobave, kvaliteta, reference, odzivni čas za reševanje reklamacij.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: Karolina Rozman, sekretarka sodišča,
naslov kot 6.(a), tel. 064/22-6666, int.
222.
16., 17.
Okrožno sodišče v Kranju
Št. 163/99
Ob-1390
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Klinični center Ljubljana, Zaloška 2,
1525 Ljubljana, telefaks 061/315-583.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Klinični center Ljubljana, Zaloška 2, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
1. osebni računalniki in tiskalniki,
2. strežnik.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po
delih.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
85,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: oddaja
delnih ponudb in s tem naročilo je možna.
4. Datum dobave, če je predvideno:
pod točko 3.1. sukcesivno do aprila
2000,
pod točko 3.2. maj 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
april 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor, Poljanski nasip 58, tajništvo, 1. nadstropje, soba 40 (vsak delovnik med 9. in
12. uro).
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 17. 3. 1999 (sreda).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, ki jih ponudnik
plača pred dvigom razpisne dokumentacije
na blagajni Kliničnega centra, Bohoričeva
28, vsak delovnik med 9. in 12. uro.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 8. 4. 1999 (četrtek)
do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor, Poljanski nasip 58, tajništvo, 1. nadstropje, soba 13.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 4. 1999 (četrtek) ob 12. uri, predavalnica IV, Zaloška cesta 7.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti.
Trajanje bančne garancije za resnost ponudbe je 30 dni po preteku veljavnosti ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kot izhaja iz vzorca po-
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godbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
skladno z zakonom o gospodarskih družbah in po razpisni dokumentaciji.
13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 8. 4. 1999 (četrtek) po 9. uri.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
Merilo

1. cena ponujene opreme
2. dobavni in plačilni pogoji
3. garancija in vzdrževanje
4. reference ponudnika
Skupaj

Vrednost

60%
10%
20%
10%
100%

15.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bilo objave.
17.
Klinični center Ljubljana
Št. 11/99
Ob-1391
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Upravna enota
Slovenska Bistrica, Kolodvorska cesta 10,
Slovenska Bistrica, faks 062/814-853.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalcev brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: lokacija naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nabava pisarniškega materiala:
– mape, papir, beležke, zvezki, obrazci;
– spenjači, luknjači, škarje, kalkulatorji
in ostali potrošni material;
– pisala (flomastri, kemični svinčniki
ipd.);
– računalniški material (tonerji, diskete
ipd.);
– fotokopiranje, tiskanje, vezava;
– koledarji, žigi, vizitke in drugi material.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje (sodeluje) za dobavo blaga v celoti.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
7,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: v
letu 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Republika Slovenija, Upravna enota Slovenska Bistrica, Kolodvorska cesta 10, 2310
Slovenska Bistrica, Oddelek za občo upravo, druge upravne naloge in skupne zadeve.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 24. marca 1999,
med 8. in 14. uro.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ni plačila.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je možno
predložiti do 25. marca 1999 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbo je mogoče poslati
po pošti ali predložiti osebno na naslov: Republika Slovenija, Upravna enota Slovenska
Bistrica, Kolodvorska cesta 10, 2310 Slovenska Bistrica. Ponudbe morajo biti oddane v zapečateni pisemski ovojnici in označene z napisom “Ne odpiraj – ponudba za
pisarniški material”. Na hrbtni strani mora
biti naveden točen naslov pošiljatelja.
Ponudba pa je veljavna, če je prispela
pravočasno in je označena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
29. 3. 1999 ob 11. uri, v prostorih načelnice Upravne enote Slovenska Bistrica.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: ponudnik mora finančno
zavarovati ponudbo z bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 5% orientacijske
vrednosti javnega naročila za celoto ali za
posamezno skupino, z veljavnostjo do
30. 1. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik bo izvršil
100% plačilo v roku 30 dni po opravljeni
dobavi blaga v skladišče naročnika.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudba mora vsebovati naslov ponudnika,
dokazilo o registraciji, dobavne roke in naročeni material, jamstvo za kvalitetno ponudbo, tehnično in propagandno gradivo za
ponujeni material.
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): kvaliteta, cena, dobavni roki, način dobave –
način in roki plačila.
Nepravilno, netočno ali nepopolno izpolnjeni vzorec ponudbe pisarniškega materiala bo naročnik upošteval pri ocenjevanju
ponudb za izbiro ponudnika.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko dobite na tel. 062/814-856.
16., 17.
Upravna enota Slovenska Bistrica
Št. 373/99
Ob-1416
1. Naročnik: Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana, telefaks: 061/312-542.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: ponudnik bo izbran na podlagi javnega
razpisa brez omejitev.
3.a) Kraj dobave: dobava transformatorja 110/21 – 10,5/10,5 kV,YNyn6(d5) moči 31,5 MVA je v RTP Center.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 1 kom transformatorja
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110/21 – 10,5/10,5 kV,YNyn6(d5) moči 31,5 MVA.
c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: upoštevane bodo le popolne ponudbe, delnih ponudb ne bomo upoštevali.
č) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednost razpisa je 65,000.000 SIT.
d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: delne
ponudbe ne bomo upoštevali.
4. Datum dobave, če je predvideno:
predvideni rok dobave za razpisani transformator je 6 mesecev od podpisa pogodbe.
5. Predvideni datum zaključne dobave:
predvideni datum zaključne dobave je v roku 6 mesecev od podpisa pogodbe.
6.a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec,
tel. 131-52-55 v sobi št. 16 na naslovu
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.
b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 11. 3. 1999.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 15.000 SIT na žiro
račun
Elektro
Ljubljana
štev.
50102-601-90004.
7.a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti oddane najkasneje do 26. 3. 1999 do 14..
ure, ponudbe oddane po tem roku ne bodo
upoštevane.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti oddane
na naslov: Javno podjetje Elektro Ljubljana,
d.d., Služba za javna naročila, Slovenska
cesta 56, 1516 Ljubljana.
Prijava ponudnika mora biti oddana v zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova naročnika. Prijava naj ima obvezno
pripisano “Javni razpis - Ponudba za dobavo transformatorja 110/21 – 10,5/10,5 kV, YNyn6(d5) moči 31,5 MVA za RTP Center – Ne odpiraj! ”.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 29. 3. 1999, ob
10. uri v sejni sobi v VII. nadstropju družbe
Elektro Ljubljana, Slovenska 56/VII v Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predložiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5%
vrednosti ponudbe, ne starejša od 30 dni, z
veljavnostjo 80 dni od objave v Uradnem
listu RS.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: gotovinsko plačilo ali
kompenzacija neplačane električne energije brez stroškov kompenzacije.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ne.

12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
Ponudnik je lahko gospodarska družba,
ki mora predložiti naslednjo dokumentacijo:
– izpis registracije ponudnika, ki ne sme
biti starejša od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,
– BON 1, BON 2, ne starejši od 30 dni
od objave v Uradnem listu RS,
– dokazilo, da podjetje ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni od objave v
Uradnem listu RS,
– dokazilo o poravnanih svojih obveznosti iz naslova davkov, ne starejše od 30 dni
od objave v Uradnem listu RS.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morajo umakniti ponudbe: opcija ponudbe
je 80 dni od dneva objave v Uradnem listu
RS.
14. Merila za dodelitev naročila:
– skupna ponudbena vrednost (70% delež),
– plačilni pogoji (10% delež),
– potrjene reference ponudnikovega
proizvajalca za dobavo elektroenergetskih
transformatorjev 110/SN kV Elektro Ljubljani (10% delež),
– potrjene reference ponudnika za dobavo elektroenergetskih transformatorjev
110/SN kV Elektro Ljubljani (5% delež),
– dobavni rok (5% delež).
15. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku priporočeno posredovane do 18. 3. 1999.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bila objavljena.
Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.
Ob-1418
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mariborski vodovod, javno podjetje,
d.d., Jadranska c. 24, 2000 Maribor, faks
062/307-730, tel. 062/307-807.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalcev brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: fco Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d., Jadranska c. 24,
Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: računalniška strojna in
sistemska programska oprema.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
12,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: najkasneje 45 dni od podpisa pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mariborski vodovod javno podjetje, d.d., oddelek poslovne informatike, Bojan Erker,
dipl. inž., tel. 307-807, e-mail bojan.erker@mb-vodovod.si.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 15. 3. 1999.
(c)
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7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: najkasneje do 26. 3.
1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Mariborski vodovod javno
podjetje, d.d., Jadranska c. 24, 2000 Maribor.
Pisne ponudbe je potrebno oddati v zaprti ovojnici z oznako: “Ne odpiraj, ponudba
za javni razpis in številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS”.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb, na katero so vabljeni vsi ponudniki, bo 26. 3. 1999 ob 11.
uri v prostorih Mariborskega vodovoda, Jadranska c. 24, v sejni sobi.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: podatki so razvidni iz razpisne dokumentacije.
10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12.
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,
kakovost, servis, reference ponudnika, garancijska doba, ugodnost ponudbe.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: ta razpis v nobenem primeru ne zavezuje naročnika, da bi sprejel katerokoli popolno ponudbo, niti v primeru, če je ta najcenejša in najugodnejša.
16., 17.
Mariborski vodovod,
javno podjetje, d.d., Maribor
Št. 62/99
Ob-1419
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana,
Zaloška
29,
Ljubljana,
tel.
061/186-39-00, faks 061/140-31-90.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. člen ZJN).
3. (a) Kraj dobave: Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana, Zaloška 29.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sukcesivna dobava zastrupljenih vab (rodenticidov) za deratizacijo;
I. skupina – da spadajo v III. skupino
strupov, zastrupljene vabe – pelete, količina 2.500 kg,
II. skupina – da spadajo v II. skupino
strupov, zastrupljene vabe – pelete, količina 700 kg,
III. skupina – da spadajo v III. skupino
strupov, zastrupljene vabe – parafinski bloki, količina 1.000 kg,
IV. skupina – da spadajo v II. skupino
strupov, zastrupljene vabe – parafinski bloki, količina 1.000 kg.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko potebuje za naročilo za
vsako od razpisanih skupin ali za vse razpisane skupine skupaj.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
8,500.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
I. skupina = 3,250.000 SIT/letno,
II. skupina = 1,050.000 SIT/letno,
III. skupina = 2,100.000 SIT/letno,
IV. skupina = 2,100.000 SIT/letno.
4. Datum dobave, če je predvideno: dobava je sukcesivna, celo leto.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
pogodba se zaključi predvidoma 30. 4.
2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana, Zaloška 29, Ljubljana, I. nadstropje, soba št.
14, Zdenka Zaletel, od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti do 18. 3. 1999 na
podlagi dokazila o vplačilu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom na
račun št. 50102-603-48480, s sklicem na
št. 1/99.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 23. 3. 1999 do 13.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana, Zaloška 29, soba 14/I, pri
Zdenki Zaletel.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 23. 3. 1999 ob
14. uri v sejni sobi št. 8/1, na naslovu naročnika.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: 10% od ponudbene vrednosti, rok veljavnosti bančne garancije za
resnost ponudbe mora biti do vključno
11. 5. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačila se izvajajo v
skladu z določili zakona o izvrševanju proračuna RS in v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranimi ponudniki bo sklenjena enoletna pogodba, z
možnostjo podaljšanja.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so podane v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe do 11. 5. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): merila: ponudbena cena ponder 0,5, ostali faktorji ocene ponder 0,5 (rok plačila – ponder
0,4, dobavni rok – ponder 0,3, druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku – ponder 0,3). Podrobnejša razlaga uporabe meril je v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba naročnika je Andrej
Perko, dipl. ek., tel. 061/186-39-00.
16., 17.
Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana
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Ob-1420
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vzgojno-varstveni zavod Rogaška Slatina, Kozjanskega odreda 2, 3250 Rogaška
Slatina, kontaktna oseba Irena Žolgar – ravnateljica,
tel.
063/814-521,
faks
063/814-535.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Vzgojno-varstveni zavod Rogaška Slatina, Kozjanskega odreda
2, Rogaška Slatina.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– meso goveje ca. 1.200 kg, v vrednosti ca. 1,250.000 SIT,
– meso svinjsko razno ca. 870 kg, v
vrednosti 715.000 SIT,
– meso telečje ca.250 kg, v vrednosti
ca. 290.000 SIT,
– meso kunčje ca. 550 kg, v vrednosti
ca. 635.000 SIT,
– meso piščančje in puranje ca.
1.730 kg, v vrednosti ca. 1,670.000 SIT,
– ribe ca. 270 kg, v vrednosti ca.
200.000 SIT,
– salame razne ca. 330 kg, v vrednosti
ca. 320.000 SIT,
– hrenovke ca. 600 kg, v vrednosti ca.
390.000 SIT,
– paštete ca. 1000 kom, v vrednosti
ca. 370.000 SIT.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudniki lahko ponudijo samo eno ali več
vrst mesa.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ca.
5,840.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: vsakodnevna jutranja dobava.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
eno leto po podpisu pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se dobi pri tajnici zavoda vsak delovni dan od 9. do 11. ure.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 31. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo v zavodu proti dokazilu o plačilu
2.000 SIT na žiro račun zavoda št.
50730-603-35246 pri APP Šmarje pri Jelšah.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 6. 4. 1999 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Vzgojno-varstveni zavod Rogaška Slatina, Kozjanskega odreda 2, 3250
Rogaška Slatina v zapečatenih kuvertah, na
katerih je napisan poleg naslovnika tudi naslov ponudnika in posebna oznaka “ne odpiraj – javni razpis – meso”. Če posamezni
ponudnik pošlje dve ali več variantnih vlog,
mora biti vsaka v posebni kuverti.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe bo komisija odpirala 7. 4. 1999
ob 12. uri, v prostorih Vzgojno-varstvenega
zavoda Rogaška Slatina, Kozjanskega odreda 2, Rogaška Slatina.
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Predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju ponudb, se morajo izkazati s pisnim pooblastilom.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo predložiti garancijo za resnost ponudbe v višini 584.000
SIT v skladu z navodili o vrstah finančnih
zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo
izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih
javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 73/97).
Garancija mora trajati do 20. 4. 1999. V
tem času mora ponudnik, ki je izbran, skleniti z naročnikom pogodbo.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoji financiranja bodo opredeljeni v osnutku pogodbe in
v razpisni dokumentaciji.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
Ponudniki morajo predložiti dokazila, da:
– izpolnjujejo formalne delovne in tehnične pogoje in imajo ustrezna pooblastila,
– imajo profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke,
– imajo sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled ter zadostno število
zaposlenih, ki bodo sposobni izvesti pogodbo,
– so plačilno zmožni, niso pod prisilno
upravo, v stečaju ali v likvidaciji,
– njihovo poslovanje ni predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, njihovo poslovanje ne sme biti s sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
– so poravnali davke in prispevke, določene z zakonom,
– njihovi vodstveni delavci niso bili v preteklih treh letih pred pričetkom naročila obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem,
– če ponudnik zagotavlja kapacitete s
podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja, mora predložiti pogodbo s podizvajalci oziroma pogodbo o skupnem nastopanju,
– so že opravljali enake storitve (dobavljali meso) kot so predmet naročila (predložiti morajo referenčno listo).
Drugi pogoji so razvidni iz razpisne dokumentacije.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti vložene ponudbe po 6. 4.
1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane
pri ocenjevanju ponudb, so navedene v razpisni dokumentaciji.
Glavna merila za izbiro najugodnejšega
ponudnika so:
– cena (čeprav najcenejša ponudba ni
nujno najugodnejša),
– dobavni roki, (pravočasna dostava),
– kvaliteta blaga,
– reference o dosedanjem opravljanju
enakih storitev,
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– dodatne ugodnosti ponudnika (rabat,
super rabat, ipd.).
Vsa merila so v enakem razmerju.
15., 16., 17.
Vzgojno-varstveni zavod
Rogaška Slatina
Ob-1421
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vzgojno-varstveni zavod Rogaška Slatina, Kozjanskega odreda 2, 3250 Rogaška
Slatina, kontaktna oseba Irena Žolgar – ravnateljica,
tel.
063/814-521,
faks
063/814-646.
2.
3. (a) Kraj dobave: Vzgojno-varstveni zavod Rogaška Slatina, Kozjanskega odreda
2, 3250 Rogaška Slatina.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
1. sadje v količini ca. 14.500 kg, v
vrednosti ca. 2,300.000 SIT,
2. mleko in mlečni izdelki v vrednosti ca. 2,600.000 SIT,
3. jajca v vrednosti ca. 400.000 SIT,
4. kruh in pekovski izdelki v vrednosti ca. 1,750.000 SIT,
5. sveža zelenjava v količini ca.
12.600 kg, v vrednosti ca. 2,000.000 SIT,
6. konzervirana zelenjava v vrednosti ca. 600.000 SIT,
7. žitni izdelki v vrednosti ca.
820.000 SIT,
8. sokovi v vrednosti ca. 340.000
SIT,
9. sladkor, maščobe, namazi ca.
720.000 SIT,
10. zmrznjeni izdelki iz testa ca.,
250.000 SIT,
11. konzervirano
sadje
ca.
210.000 SIT,
12. ostalo prehrambeno pomembno blago ca. 980.000 SIT.
Podrobnejši opis in pregled vrst in količine blaga bo razviden iz razpisne dokumentacije.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudniki lahko ponudijo samo eno vrsto blaga.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ca.
12,970.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: vsakodnevna jutranja dobava.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: dokumentacija za ugotavljanje sposobnosti se
dobi pri tajnici zavoda vsak delovni dan od
9. do 11. ure.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 31. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo v zavodu proti dokazilu o plačilu
2.000 SIT na žiro račun zavoda št.
50730-603-35246 pri APP Šmarje pri Jelšah.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 6. 4. 1999 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Vzgojno-varstveni zavod Rogaška Slatina, Kozjanskega odreda 2, 3250

Rogaška Slatina v zapečatenih kuvertah, na
katerih je napisan poleg naslovnika tudi naslov ponudnika in posebna oznaka “ne odpiraj – javni razpis”. Če posamezni ponudnik pošlje dve ali več variantnih vlog, mora
biti vsaka v posebni kuverti.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe bo komisija odpirala v četrtek,
7. 4. 1999 ob 10. uri, v prostorih Vzgojno-varstvenega zavoda Rogaška Slatina,
Kozjanskega odreda 2, Rogaška Slatina.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju ponudb, se morajo izkazati s pisnim pooblastilom.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih:
Ponudniki morajo predložiti dokazila, da:
– izpolnjujejo formalne delovne in tehnične pogoje in imajo ustrezna pooblastila,
– imajo profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke,
– imajo sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled ter zadostno število
zaposlenih, ki bodo sposobni izvesti pogodbo,
– so plačilno zmožni, niso pod prisilno
upravo, v stečaju ali v likvidaciji,
– njihovo poslovanje ni predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, njihovo poslovanje ne sme biti s sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
– so poravnali davke in prispevke, določene z zakonom,
– njihovi vodstveni delavci niso bili v preteklih letih pred pričetkom naročila obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem,
– če ponudnik zagotavlja kapacitete s
podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja, mora predložiti pogodbo s podizvajalci oziroma pogodbo o skupnem nastopanju,
– so že opravljali enake storitve kot so
predmet naročila (predložiti morajo referenčno listo).
Drugi pogoji so razvidni iz razpisne dokumentacije.
11., 12., 13., 14., 15., 16., 17.
Vzgojno-varstveni zavod
Rogaška Slatina
Št. 160/2
Ob-1422
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva
22, 5000 Nova Gorica, faks 065/23-212.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: fco območje naročnika razloženo in postavljeno na mesto.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: elektromontažna oprema, zaščita in daljinsko vodenje za
20 kV stikališče in transformatorski polji
110 kV – RTP Dekani, (podrobnejša specifikacija je v razpisni dokumentaciji).
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik mora predložiti ponudbo v celoti.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
140,000.000 SIT.
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(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: november 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
november 1999–februar 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
dvig razpisne dokumentacije je možen po
predhodni enodnevni najavi ter ob
predložitvi dokazila o plačilu stroškov razpisne dokumentacije, na sedežu družbe
Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22,
5000 Nova Gorica – pri administratorki tehničnega sektorja Andreji Smole, med 9. in
11. uro.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 15. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 50.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni družbe oziroma z virmanom na račun št. 52000-601-22566, s pripisom razpisna dokumentacija – RTP Dekani – stikališče 20 kV.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: za pravočasno oddano
bo štela ponudba, ki bo prispela po pošti ali
osebno izročena v tajništvo podjetja do
vključno 9. 4. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 9. 4. 1999 ob
11. uri, v sejni dvorani Elektro Primorska,
d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe, v višini 3% vrednosti ponudbe, katere veljavnost je usklajena z veljavnostjo ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna
določila v drugih dokumentih: možnost
kompenzacije, rok plačila mora biti najmanj
60 dni.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo
mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo za dobavo elektromontažne opreme 20 kV z izbranim ponudnikom sklenil
pogodbo.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve, navedene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe
je 120 dni od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): tehnične rešitve, ponudbena cena, plačilni pogoji, dobavni rok, reference in druge posebne ugodnosti.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitna pojasnila bo naročnik posredoval le na pisne zahteve vsem zainteresiranim, ki so pri naročniku dvignili razpisno
dokumentacijo.
16., 17.
Elektro Primorska, d.d., Nova Gorica

Št. 1/4/99
Ob-1423
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zdravstveni dom Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, 061/13-12-082,
061/13-12-237.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: naročnik (laboratorij
oziroma ordinacija).
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: laboratorijski potrošni
material, laboratorijski testi, biokemični
reagenti in reagenti za analizatorje.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine:
1. podskupina: laboratorijski potrošni
material (najmanj 100% razpisanih vrst blaga),
2. podskupina: laboratorijski testi (najmanj 50% razpisanih vrst blaga),
3. podskupina: biokemični reagenti (najmanj 50% razpisanih vrst blaga),
4. podskupina: reagenti za analizatorje
(najmanj 30% razpisanih vrst blaga).
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
66,800.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. podskupina: 25,400.000 SIT,
2. podskupina: 17,000.000 SIT,
3. podskupina: 8,400.000 SIT,
4. podskupina: 16,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivna dobava od 1. 5. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 4. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Ljubljana, Nabavna služba
(soba št. 33), Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 23. 3. 1999 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na bančni račun številka: 50101-603-48587, sklicna
številka 12-280-86.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 6. 4. 1999 do 10.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zdravstveni dom Ljubljana,
vložišče (soba št. 11), Kotnikova 28, 1000
Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj – ponudba za JR 1/4/99”.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 4. 1999 ob 12. uri, Zdravstveni dom
Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, velika sejna soba v kleti.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% od razpisane
vrednosti.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: najmanj 60 dnevni plačilni rok.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
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bo dodeljeno javno naročilo: kupoprodajna
pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
za pravne osebe (gospodarske družbe)
sodno overjeno dokazilo o registraciji; potrdilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije; lastna izjava, da
proti ponudniku ni bila izdana pravnomočna sodna odločba, ki kaže na njegovo nestrokovnost; za pravne osebe obrazec
BON 1 in BON 2 oziroma BON 3 ter za
samostojne podjetnike davčna napoved in
potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih,
določenih z zakonom ter potrdilo o povprečnem mesečnem stanju na žiro računu
v zadnjih treh mesecih; izjava ponudnika,
da lahko zagotovi letne količine za najmanj
100% razpisanih vrst blaga iz prve podskupine; najmanj 50% razpisanih vrst blaga iz
druge in tretje podskupine ter najmanj 30%
razpisanih vrst blaga iz četrte podskupine;
potrdilo, da v preteklih treh letih pred pričetkom oddaje javnega naročila njegovi
vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi
kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem; bilanca stanja in uspeha za pretekla 3 leta;
izpolnjen obrazec o referencah ponudnika; izjava ponudnika o plačilnih pogojih;
izjava ponudnika o odzivnem času; izjava,
v kateri ponudnik navede, s katerimi certifikati o kakovosti poslovanja in kakovosti blaga razpolaga; bančna garancija za resnost
ponudbe v višini 10% od vrednosti pogodbe; izjava banke, da bo ponudnik pridobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti
pogodbe; izjava ponudnika o morebitnih
dodatnih ugodnostih v obliki blagovnih rabatov ali finančnih popustov; izpolnjen in
parafiran vzorec pogodbe, ki je priloga razpisne dokumentacije.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 6. 4. 1999
po 10. uri.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena – 40%,
– kvaliteta – 40%,
– reference ponudnika – 15%,
– boniteta ponudnika – 5%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba mag. Marjana Sever
Bračun, dipl. ek.
16., 17.
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. 20/99
Ob-1431
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje
in prostor, Vilharjeva 33, 1000 Ljubljana,
tel. 061/322-061, faks 061/132-92-71.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Vilharjeva ulica 33 v
Ljubljani.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material.
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Skupina I:
Zap.
1.
2.
3.
4.

Naziv materiala
fotokopirni papir A4
fotokopirni papir A3
faks papir
papir za laserske tiskalnike

Količina št.
5000 zav.
8 zav.
50 škatel
700 zav.

Ocenjena orientacijska vrednost naročila znaša 4,000.000 SIT.
Skupina II:
Zap.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Naziv materiala
Kuverte
format A4 (bele, rumene)
format A5 (bele, modre)
amerikanke (bele, brez okenca)
kuverte s povratnico, obr. 0,43 A
vabilo, obr. 0,50
Mape
herbarij mapa s trakom
prešpan mapa
ovoj za spise (rjav, bel) – obr. 0,14
ovoj za spise (upr. post.) – obr. 0,11
popis spisa, obr. 8,154
Registratorji
A4 – široki
A4 – ozki
Ostalo
samolepilne nalepke
zvezki
kartice za kartotečno kazalo
(rumeno, belo), obr. 0,116
vročilnice, obr. 0,13
prijava nastopa dopusta, obr. 0,54
potni nalog za pot. promet, obr. 4,7
abecedna kazala
knjižica motornega vozila, obr. 4,22

Količina

št.

10.000 kom
30.000 kom
20.000 kom
25.000 kom
10.000 kom
500 kom
800 kom
3.000 kom
1.300 kom
3.000 kom
1.000 kom
800 kom
15 pol
100 kom
12.000 kom
5.000 kom
35 kom
60 kom
80 kom
60 kom

Ocenjena orientacijska vrednost naročila znaša 2,000.000 SIT.
Skupina III:
Zap.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Naziv materiala
Tonerji
za fotokopirne stroje
za laserske tiskalnike
kartuše za faks
kartuše za tiskalnike
Trakovi
za pisalne stroje
za matrične tiskalnike
Diskete in kasete
diskete 3,5 HD
škatle za shranjevanje disket
PVC proizvodi
folije za printerje
PVC mapa s sponko
PVC mapa – srajčke

Količina

št.

25 kom
80 kom
80 kom
60 kom
15 kom
20 kom
120 škatel
15 kom
5 zavitkov
1.000 kom
5.000 kom

Ocenjena orientacijska vrednost naročila znaša 1,500.000 SIT.
Skupina IV:
Zap.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Naziv materiala
kemični svinčniki
tehnični svinčniki
vložki za kemične svinčnike
vložki za tehnične svinčnike, 0,5
spenjalec
sponke za papir (vel. 14)
sponke za papir (vel. 12)
sponke za spenjač
razpenjalec sponk
luknjač
radirka
lepilo UHU
korekturno sredstvo
flomastri
post-it lističi (srednji, kocka)
post-it lističi (mali)
škarje
ravnilo PVC
blazinice za žige (okrogle,
pravokotne)

Ocenjena orientacijska vrednost naročila znaša 500.000 SIT.

Količina št.
300 kom
80 kom
500 kom
50 kompletov
25 kom
300 škatel
500 škatel
200 škatel
30 kom
10 kom
50 kom
50 kom
70 kom
20 kompletov
500 kom
700 kom
25 kom
20 kom
70 kom

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: predmet javnega naročila je razdeljen v štiri skupine. Dobavitelj se lahko poteguje za vse
oziroma za posamezne skupine.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
8,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
– skupina I – 4,000.000 SIT,
– skupina II – 2,000.000 SIT,
– skupina III – 1,500.000 SIT,
– skupina IV – 500.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave na naslov naročnika.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 6. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in
prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor,
Vilharjeva 33, 1000 Ljubljana.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 18. 3. 1999 do 10.
ure.
(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 18. 3. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS
za okolje in prostor, Vilharjeva 33, 1000
Ljubljana, soba 210.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 3. 1999 ob 10. uri, v prostorih Republike Slovenije, Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor,
Vilharjeva 33 v Ljubljani, v mali sejni sobi.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% od ocenjene vrednosti
ponudbe (za posamezne skupine), z veljavnostjo 45 dni od datuma odpiranja ponudb.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se financira iz sredstev proračuna RS, v skladu z
zakonom o izvrševanju proračuna RS in
sklenjeno pogodbo.
Ponudbena cena je fiksna, predplačil ni.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik posameznik, registriran v RS oziroma vpisan v register samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Republiški upravi za javne prihodke;
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma registra samostojnih podjetnikov)
in veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, za katero je registriran;
– da z njegove strani ni zakonskih ovir
oziroma prepovedi za sklenitev pogodbe;
– da je plačilno sposoben, da število blokad žiro računa iz obrazca BON 2 ni večje
od 3 dni v preteklih 6 mesecih od datuma
izdaje obrazca ali potrdilo poslovne banke,
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ki vodi njegov račun, da le-ta v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran več kot 3 dni;
– da proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;
– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave in da njegovo poslovanje ni
ustavljeno s sodno ali drugo odločbo;
– da ima poravnane vse davke in prispevke;
– da njegovi vodstveni delavci v preteklih treh letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem;
– da ima proste tehnične in blagovne
zmogljivosti za izvedbo ponudbe.
Zahteve so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 18. 3. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): merila
bodo točkovana in s tem ovrednoteno s
točkami, pri čemer je za posamezno merilo
določen maksimum:
– ponudbena cena – 90 točk,
– odzivni čas – 7 točk,
– kompletnost ponudbe – 3 točke.
Izbrani bo(do) ponudnik(i) z najvišjim številom zbranih točk.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba naročnika je Terezija
Horvat, faks 132-92-71.
16., 17.
Ministrstvo za okolje in prostor
Inšpektorat RS za okolje in prostor
Št. 125/99
Ob-1446
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vrtec Koper, Kettejeva 13, 6001 Koper, p. p. 773, tel. 066/21-310-11,
272-548, faks 066/272-548.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Vrtec Koper:
– enota Pionirski dom, Kettejeva 13, Koper;
– enota Ribica, Ferrarska 17, Koper;
– enota Pobegi, C. I. Istrske brig. 52,
Pobegi;
– enota Bertoki, C. borcev 10, Koper;
– enota Šalara, Vanganelska c. 87, Koper;
– enota Vanganel, Vanganel 68, Koper.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sukcesivna dobava živil
in materiala za prehrano po naslednjih
skupinah oziroma podskupinah z ocenjenimi vrednostmi:
A) sadje in zelenjava:
1. sadje – 3,600.000 SIT,
2. zelenjava – 3,900.000 SIT,
B) kruh in pekovsko pecivo – 2,950.000
SIT,
C) mlevski izdelki in testenine –
1,800.000 SIT,
D) meso in mesni izdelki – 8,400.000
SIT,
E) perutnina in perutninski izdelki –
700.000 SIT,
F) ribe – 1,500.000 SIT,
G) mleko, mlečni izdelki, zamrznjena zelenjava in zamrznjeni izdelki – 5,950.000 SIT,
H) jajca – 370.000 SIT,

I) splošno prehrambeno blago –
5,550.000 SIT,
J) sadni sokovi – 940.000 SIT.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudniki lahko predložijo ponudbo za celotno naročilo ali samo za posamezno skupino
oziroma podskupino, vendar mora zagotavljati 100% dobavo blaga v skupini oziroma
podskupini, za katero se prijavlja.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
35,660.000 SIT.
Naročnik si pridržuje pravico do spremembe količin nabav posameznih živil, glede na spremembe obsega dela in dejanske
potrebe.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 12
mesecev (od 1. 5. 1999 do 30. 4. 2000
sukcesivno).
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 4. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vrtec Koper, Koper, Kettejeva 13, uprava,
med 8. in 12. uro.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 30. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, na žiro račun
številka 51400-603-30741, z oznako “za
razpisno dokumentacijo”.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 31. 3. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Vrtec Koper, Kettejeva 13,
6001 Koper, p. p. 773, v zapečateni kuverti,
jasno označeno z napisom “Ponudba – Ne
odpiraj” in številko objave v Uradnem listu RS
ter z navedbo predmeta naročila. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 4. 1999 ob 12. uri, na naslovu Vrtec
Koper, Kettejeva 13, Koper, v prostorih
uprave vrtca.
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 datuma veljavne ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se financira v skladu z zakonom o zavodih.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali zasebniki, ki izpolnjujejo pogoje v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik ne more umakniti ponudbe po izteku roka za predložitev ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa do 20. 4. 1999.
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15. Morebitne druge informacije o naročilu:
– revizija pri posamezni skupini ali podskupini razpisnega blaga ne zadrži izvršitve
sklepa pri ostalih skupinah blaga;
– kontaktna oseba: Jerneja Sarič, Vrtec
Koper, Kettejeva 13, 6001 Koper, tel./faks
066/272-548 ali tel. 066/21-310-11.
16., 17.
Vrtec Koper
Ob-1457
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Premogovnik Velenje, d.d., javno
podjetje za pridobivanje lignita, Partizanska
78, Velenje, faks 063/854-986.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izvajalca
brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Velenje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: elektro oprema za rudarstvo.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: da –
za posamezne sklope (A, B, C, D, E).
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
98,500.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
– Sklop A – Motorska zaščitna stikala –
29,500.000 SIT,
– Sklop B – Kabelska zaščitna stikala–
24,200.000 SIT,
– Sklop C – Elektro motorji –
12,000.000 SIT,
– Sklop D – Električni viri – 12,500.000
SIT,
– Sklop E – Črpalna oprema –
20,300.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivna dobava v II., III. in IV. kvartalu.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
osebni dvig pri Miri Tepej, Elektro dejavnost, Partizanska 78, Velenje, soba št. 107,
od 8. do 13. ure v delovnih dneh Premogovnika Velenje, tel. 063/853-312 int.
1755, faks 063/863-833.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od 15. 3. 1999 do
19. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, virman št. računa 52800-601-23430.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 12. 4. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Premogovnik Velenje, d.d.,
Partizanska 78, Velenje, soba št. 240 (tajništvo direktorja ESS).
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 4. 1999 ob 9.30, Premogovnik Velenje,
d.d., Partizanska 78, Velenje, soba št. 221.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v znesku 10% ocenjene vrednosti
naročila, trajanje veljavnosti 45 dni od dneva odpiranja ponudb.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v

Stran

1142 / Št. 13 / 5. 3. 1999

drugih dokumentih:določeno v razpisni dokumentaciji.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
določeno v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do datuma, ki je
določen za odpiranje ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): določeno v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kont. oseba Dacar Slavko tel.
063/853-312 int. 1805.
16., 17.
Premogovnik Velenje, d.d.
Št. 81-33-438
Ob-1458
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro - Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, telefaks 061/174-24-32.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: RTP Podlog.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava in montaža visokonapetostnega kabla 110 kV (vse ostale podrobnosti so razvidne iz razpisne
dokumentacije, ki je na razpoalgo na
vpogled na naslovu naročnika).
(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 celotni razpis.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
27,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: april
1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
september 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
pri naročniku, tajništvo sektorja za investicije, soba 2C.1,3 kont. oseba Andreja
Mihevc.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 19. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 63.900 SIT, virmansko nakazilo na žiro račun št. 50106-601-90093.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 6. 4. 1999 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: pri naročniku, vložišče, soba 3C 5, prevzemnik Katarina Lipovec.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 4. 1999 ob 12. uri pri naročniku, sejna
soba 40/IV.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 2,700.000 SIT, bančna garancija za resnost ponudbe, trajanje veljavnosti
45 dni od dneva odpiranja ponudb.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansa ni, plačilni rok
najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo, obračun
po situacijah, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
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11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji mora biti priložen
spisek podizvajalcev in navedena pravna oblika odnosa med njimi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
naročnik bo moral predložiti naslednje dokumente:
– bančno garancijo za resnost ponudbe,
– izpolnjen obrazec “Ponudba”,
– registracijo podjetja pri pristojnem organu (datum potrdila pristojnega organa in
overovitve ne sme biti starejši od 90 dni),
– odločbo – dovoljenje občinskega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa (datum overovitve ne sme biti
starejši od 90 dni),
– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 (datum izdaje obrazca BON 2 in
BON 3 ne smeta biti starejša od 90 dni), ali
podatki iz bilance stanja in uspeha iz zadnje
davčne napovedi v primeru, da ponudnik ne
more dobiti BON obrazcev,
– potrjene reference ponudnika (na objektih za zunanje naročnike in na objektih
ELES-a),
– izjavo ponudnika o sposobnosti in usposobljenosti izvedbe predmeta naročila,
– podatki o že sklenjenih pogodbah za
tovrstna dela, iz katerih je razvidna stopnja
gotovosti del in zasedenost oziroma razpoložljivost kadrovskih kapacitet, ki bodo sodelovali pri izvedbi tega naročila,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje – kazenske evidence, da ponudnikovi vodstveni
delavci v preteklih treh letih, šteto od dneva
objave javnega razpisa niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj (datum potrdila ne sme
biti starejši od 90 dni),
– pisna dokazila in informacije iz katerih
je razvidno, da ponudnik razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi
pravicami (pogodbe med ponudnikom in
principali ali zastopniki, ali druge listine, iz
katerih so razvidni nosilci garancije in ponudnikovi pogoji za vzdrževanje predmeta
pogodbe v Republiki Sloveniji),
– v primeru, da ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja, mora ponudnik predložiti
pogodbo s podizvajalci oziroma pogodbo o
skupnem nastopanju,
– pisne izjave vseh svojih v ponudbi navedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali
pri realizaciji javnega razpisa, da je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje
zapadle poslovne obveznosti,
– certifikat ISO 9000 (če ponudnik uveljavlja točke po merilu),
– potrdilo Ministrstva za finance – Davčne uprave, da ponudnik nima evidentiranih
neporavnanih davkov in drugih dajatev (datum potrdila ne sme biti starejši od 90 dni),
– potrdilo Okrožnega sodišča, da ponudnik ni plačilno nezmožen, pod prisilno
upravo, v stečaju, v likvidaciji, da njegovo
poslovanje ni predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo odloč-

bo ustavljen (datum potrdila ne sme biti starejši od 90 dni),
– z manjkajočimi podatki izpolnjeno pogodbo, parafirano na vsaki strani in podpisano,
– izpolnjen obrazec ponudbenega predračuna,
– parafiran vzorec bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– parafiran vzorec menične izjave v primeru, da ima poudnik v svoji ponudbi vključenega podizvajalca,
– parafiran vzorec bančne garancije za
odpravo napak v garancijskem roku,
– potrdilo o vpisu v IZS, da je podjetje
pri IZS registrirano za opravljanje izvajalskih
del.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 21. 5. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
1. skupna ponudbena cena – (48% delež),
2. plačilni pogoji – (3% delež),
3. ISO standard – (4% delež),
4. pozitivne reference pri dobavi enake
opreme v Sloveniji – (10% delež),
5. tehnični pogoji – (35% delež).
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika
Ivan Lozej, tel. 061/174-24-27, faks
061/174-24-32.
16., 17.
Elektro - Slovenija, d.o.o.
Št. 81-33-440
Ob-1459
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro - Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, telefaks 061/174-24-32.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: RTP Podlog.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava visokonapetostne opreme (vse ostale podrobnosti so
razvidne iz razpisne dokumentacije, ki
je na razpolago na vpogled na naslovu
naročnika).
(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 celotni razpis.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
40,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: april
1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
september 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: pri
naročniku, tajništvo sektorja za investicije, soba 2C.1,3 kont. oseba Andreja
Mihevc.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 19. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 63.900 SIT, virmansko nakazilo na žiro račun št. 50106-601-90093.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 6. 4. 1999 do 9. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: pri naročniku, vložišče, soba 3C 5, prevzemnik Katarina Lipovec.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 4. 1999 ob 9.30 pri naročniku, sejna
soba 40/IV.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 4,000.000 SIT, bančna garancija za resnost ponudbe, trajanje veljavnosti
45 dni od dneva odpiranja ponudb.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansa ni, plačilni rok
najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo, obračun
po situacijah, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji mora biti priložen
spisek podizvajalcev in navedena pravna oblika odnosa med njimi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
naročnik bo moral predložiti naslednje dokumente:
– bančno garancijo za resnost ponudbe,
– izpolnjen obrazec “Ponudba”,
– registracijo podjetja pri pristojnem organu (datum potrdila pristojnega organa in
overovitve ne sme biti starejši od 90 dni),
– odločbo – dovoljenje občinskega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa (datum overovitve ne sme biti
starejši od 90 dni),
– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 (datum izdaje obrazca BON 2 in
BON 3 ne smeta biti starejša od 90 dni), ali
podatki iz bilance stanja in uspeha iz zadnje
davčne napovedi v primeru, da ponudnik ne
more dobiti BON obrazcev,
– potrjene reference ponudnika (na objektih za zunanje naročnike in na objektih
ELES-a),
– izjavo ponudnika o sposobnosti in usposobljenosti izvedbe predmeta naročila,
– podatki o že sklenjenih pogodbah za
tovrstna dela, iz katerih je razvidna stopnja
gotovosti del in zasedenost oziroma razpoložljivost kadrovskih kapacitet, ki bodo sodelovali pri izvedbi tega naročila,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje – kazenske evidence, da ponudnikovi vodstveni
delavci v preteklih treh letih, šteto od dneva
objave javnega razpisa niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj (datum potrdila ne sme
biti starejši od 90 dni),
– pisna dokazila in informacije iz katerih
je razvidno, da ponudnik razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi
pravicami (pogodbe med ponudnikom in
principali ali zastopniki, ali druge listine, iz
katerih so razvidni nosilci garancije in ponudnikovi pogoji za vzdrževanje predmeta
pogodbe v Republiki Sloveniji),
– v primeru, da ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja, mora ponudnik predložiti
pogodbo s podizvajalci oziroma pogodbo o
skupnem nastopanju,

– pisne izjave vseh svojih v ponudbi navedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali
pri realizaciji javnega razpisa, da je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje
zapadle poslovne obveznosti,
– certifikat ISO 9000 (če ponudnik uveljavlja točke po merilu),
– potrdilo Ministrstva za finance – Davčne uprave, da ponudnik nima evidentiranih
neporavnanih davkov in drugih dajatev
(datum potrdila ne sme biti starejši od
90 dni),
– potrdilo Okrožnega sodišča, da ponudnik ni plačilno nezmožen, pod prisilno upravo,
v stečaju, v likvidaciji, da njegovo poslovanje
ni predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da njegovo poslovanje
ni s sodno ali drugo odločbo ustavljen (datum
potrdila ne sme biti starejši od 90 dni),
– z manjkajočimi podatki izpolnjeno pogodbo, parafirano na vsaki strani in podpisano,
– izpolnjen obrazec ponudbenega predračuna,
– parafiran vzorec bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– parafiran vzorec menične izjave v primeru, da ima poudnik v svoji ponudbi vključenega podizvajalca,
– parafiran vzorec bančne garancije za
odpravo napak v garancijskem roku,
– potrdilo o vpisu v IZS, da je podjetje
pri IZS registrirano za opravljanje izvajalskih
del.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 21. 5. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
1. skupna ponudbena cena – (48% delež),
2. plačilni pogoji – (3% delež),
3. ISO standard – (4% delež),
4. pozitivne reference pri dobavi enake
opreme v Sloveniji – (10% delež),
5. tehnični pogoji – (35% delež).
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika
Ivan Lozej, tel. 061/174-24-27, faks
061/174-24-32.
16., 17.
Elektro - Slovenija, d.o.o.
Št. 80/99
Ob-1486
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno komunalno podjetje Grosuplje, Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje, faks
061/761-389.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: dobava fco sedež naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: smetarsko vozilo za pobiranje in transport odpadkov.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
22,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
30. 6. 1999.
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5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno komunalno podjetje Grosuplje, Cesta na
Krko 7, 1290 Grosuplje, kontaktna oseba:
Irena Stražišar, tel. 061/762-311, vsak dan
med 8. in 10. uro.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 19. 3. 1999.
(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: rok za oddajo ponudbe
je 25. 3. 1999 do 8.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Javno komunalno podjetje Grosuplje, Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje.
Ponudbe morajo biti dostavljene osebno, in sicer v zaprti kuverti z navedbo naslova ponudnika in z oznako “smetarsko
vozilo“.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 29. 3. 1998 ob 9. uri
na Javnem komunalnem podjetju Grosuplje. Ponudniki, ki bodo prisotni na javnem
odpiranju ponudb morajo predložiti komisiji
pismeno pooblastilo.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe, v višini 5% vrednosti ponudbe, katere veljavnost mora biti usklajena z veljavnostjo ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: možnost obročnega plačila oziroma možnost kreditiranja.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: na razpis se
lahko prijavi vsaka pravna ali fizična oseba,
ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet
razpisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa
predpisana dovoljenja.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve določene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponudbe mora biti najmanj 90 dni od dneva, ko
poteče rok za oddajo ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– dobavni rok,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– garancija,
– reference,
– servis - organiziranost.
Način uporabe meril je naveden v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: podrobnejše informacije lahko ponudniki dobijo pri Ireni Stražišar, tel.
061/762-311 med 8. in 10. uro.
Opozorilo: Najnižja ponudbena cena še
ne predstavlja najugodnejše ponudbe. Naročnik si pridružuje pravico do odstopa od
podpisa pogodbe. V tem primeru ponudniki
nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine
iz tega naslova.
Javno komunalno podjetje
Grosuplje, d.o.o.
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ZJN-02-GD
Naročilo objave javnega razpisa
gradbenih del brez omejitev
Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
gradbenih del brez omejitev
Št. 35201/001/99
Ob-1323
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna
občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec, tel. 0602/41-114, faks
0602/43-161.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Slovenj Gradec.
4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: dograditev in adaptacija Prve osnovne šole –
1. faza – izgradnja prizidka.
Ocenjena vrednost del je 165,000.000
SIT.
b), c)
5. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: v skladu z razpisnimi pogoji lahko ponudniki poleg projektirane ponudijo tudi druge variante.
b) Ponudnik, ki bo ponudil samo svojo
varianto, se ne bo upošteval.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
3. 5. 1999, zaključek III. gradbene faze v
vrednosti ca. 90,000.000 SIT do 25. 8.
1999; nadaljevanje del: april 2000, dokončanje 30. 7. 2000 v vrednosti ca.
75,000.000 SIT.
7. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5,
Slovenj Gradec, vložišče, Tanja Meh.
b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 19. 3. 1999
do 13. ure.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija
brez projektov: 3.000 SIT; razpisna in projektna dokumentacija: 29.000 SIT.
Projektno dokumentacijo je možno dobiti po predhodnem naročilu v roku 3 dni.
Način
plačila:
virman,
ŽR
51840-630-25638.
8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 4. 1999 do 13. ure.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, Slovenj Gradec, vložišče.
9. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
7. 4. 1999, Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, Slovenj Gradec, sejna soba,
ob 9. uri.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: akceptni nalog ali trasirana menica z menično izjavo v višini 5% od ponudbene cene.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: so navedeni v razpisni dokumentaciji.
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12. Zahteva glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik: navedena v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30 dni od odpiranja ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: v skladu z razpisnimi
pogoji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba Branko Malek,
0602/41-114.
16., 17.
Mestna občina Slovenj Gradec
Ob-1324
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Šentjernej, Oddelek za cestno in komunalno infrastrukturo, Trubarjeva
cesta
5,
8310
Šentjernej,
faks
068/81-409.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Šentjernej.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: izvedba primarne fekalne kanalizacije
(L 547,18 m).
Ocenjena vrednost del je 15,000.000
SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: oddaja del je predvidena v
enem sklopu.
(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek takoj,
zaključek predpisan s pogodbo.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, 8310
Šentjernej, tel. 068/37-31-314, faks
068/81-409, kontaktna oseba inž. Milan
Jakše.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: naslednji dan po
objavi razpisa do vključno tretjega dne.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanskim nalogom na ŽR Občine Šentjernej, št.
52100-630-40120.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. dan po objavi javnega razpisa do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Šentjernej, Oddelek
za komunalno infrastrukturo, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej, s pripisom “Ne odpiraj”, javni razpis za izvedbo primarne fekalne kanalizacije v Šentjerneju.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
naslednji dan po predložitvi ponudbe, ob
12. uri v Občini Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, 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%
ocenjene vrednosti del in rokom veljavnosti
ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje je zagotovljeno iz proračuna Občine Šentjernej za leto 1999, iz naslova:
“sredstva taks za obremenjevanje okolja”;
plačila po mesečnih situacijah z rokom plačila 60 dni od uradnega prejema situacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik lahko nastopa kot posamezni izvajalec oziroma skupaj
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:
ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba,
ki mora biti registrirana in izpolnjevati finančne, poslovne in tehnične sposobnosti po
odredbi o obvezni vsebini razpisne dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po izteku roka za
predložitev ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena – 50%,
– reference ponudnika – 20%,
– rok dokončanja del – 10%,
– ugodnejši plačilni pogoji – 10%,
– garancijski rok – 5%,
– ostale ugodnosti – 5%.
Ponudbe se bodo ocenjevale na podlagi
procentualnega in točkovnega sistema od 1
do 40 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: če pride datum oddaje ponudb na dela
prosti dan, se šteje za oddajo ponudbe naslednji delovni dan. Isto velja za odpiranje
ponudb.
Naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega, glede na
razpoložljiva sredstva ali odstopiti od pogodbe zaradi finančnih ali drugih razlogov.
V obeh primerih ponudniki nimajo pravice
do odškodnine iz tega naslova.
17., 18.
Občina Šentjernej
Ob-1325
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Šentjernej, Oddelek za cestno in komunalno infrastrukturo, Trubarjeva
cesta 5, 8310 Šentjernej, faks 068/81-409.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Šentjernej.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izvedba javne razsvetljave ob rekonstrukciji
ceste R2/419 in R3/669.
Ocenjena vrednost del je 20,000.000
SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: oddaja del je predvidena v
enem sklopu.
(c)
5. (a), (b)
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6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek takoj,
zaključek predpisan s pogodbo.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, 8310
Šentjernej, tel. 068/37-31-314, faks
068/81-409, kontaktna oseba inž. Milan
Jakše.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: naslednji dan po
objavi razpisa do vključno tretjega dne.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanskim nalogom na ŽR Občine Šentjernej, št.
52100-630-40120.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. dan po objavi javnega razpisa do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Šentjernej, Oddelek
za komunalno infrastrukturo, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej, s pripisom “Ne odpiraj”, javni razpis za izvedbo javne razsvetljave v Šentjerneju.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
naslednji dan po predložitvi ponudbe, ob
12. uri v Občini Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, 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%
ocenjene vrednosti del in rokom veljavnosti
ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje je zagotovljeno iz proračuna Občine Šentjernej za leto 1999; plačila po mesečnih situacijah z rokom plačila 60 dni od
uradnega prejema situacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik lahko nastopa kot posamezni izvajalec oziroma skupaj
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:
ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba,
ki mora biti registrirana in izpolnjevati finančne, poslovne in tehnične sposobnosti po
odredbi o obvezni vsebini razpisne dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po izteku roka za
predložitev ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena – 50%,
– reference ponudnika – 20%,
– rok dokončanja del – 10%,
– ugodnejši plačilni pogoji – 10%,
– garancijski rok – 5%,
– ostale ugodnosti – 5%.
Ponudbe se bodo ocenjevale na podlagi
procentualnega in točkovnega sistema od 1
do 40 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: če pride datum oddaje ponudb na dela
prosti dan, se šteje za oddajo ponudbe na-

slednji delovni dan. Isto velja za odpiranje
ponudb.
Naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega, glede na
razpoložljiva sredstva ali odstopiti od pogodbe zaradi finančnih ali drugih razlogov.
V obeh primerih ponudniki nimajo pravice
do odškodnine iz tega naslova.
17., 18.
Občina Šentjernej
Ob-1349
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljubljana in Republika Slovenija, Servis skupnih
služb vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana in Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Koper.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: gradbeno-obrtniška in instalacijska dela za
obnovo kotlovnice v Gimnaziji Koper.
Ocenjena vrednost: 12 mio SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 3. maj 1999–
3. junij 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: LIZ
inženiring, d.d., Ljubljana, Vurnikova 2, Ljubljana,
tel.
061/133-62-52,
faks
061/319-245, kontaktna oseba Vinko Javoršek d.i.g. / soba št. 511.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 15. 3. 1999 v
tajništvu LIZ inženiringa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT; način plačila:
virmansko
nakazilo
na
račun
št.
50105-601-11966.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele do 26. 3. 1999 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: LIZ inženiring, d.d., Ljubljana, Vurnikova 2, 1000 Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene s pripisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in z navedbo predmeta naročila. Na kuverti
mora biti popoln naslov ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 3. 1999 ob 12. uri na naslovu: Urad RS
za šolstvo, Trubarjeva 5, Ljubljana, v sejni
sobi št. 95.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi priložiti bančne garancije za resnost ponudbe ter ustrezni izjavi banke za dobro izvedbo del v pogodbenem roku in odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku, kot jih zahteva razpisna
dokumentacija.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-

Št.
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čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
končna situacija, plačljiva v 30 dneh.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna dokazila in izjave, kot jih zahteva razpisna dokumentacija.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 26. 3. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): reference ponudnika in podizvajalcev za tovrstna dela zadnjih 5 let 25%, ponudbena cena
50%, finančna sposobnost 5%, garancijski
rok za izvedena dela in vgrajene materiale
15%, rok izvedbe 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni
skladno z zakonom o javnih naročilih.
17., 18.
RS, Ministrstvo za šolstvo in šport,
RS, Servis skupnih služb Vlade in
Mestna občina Koper
Ob-1350
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljubljana in Občina Trbovlje, Leninov trg 4, 1420
Trbovlje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Trbovlje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: gradbeno-obrtniška in instalacijska dela pri
novogradnji Srednje šole Trbovlje /
3175 m2.
Ocenjena vrednost: 438 mio SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 1. maj 1999–
1. maj 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Rudis Izgradnja objektov, d.d., Trbovlje, Trg revolucije 25b, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-222, faks 0601/26-443, kontaktna oseba Boris Senegačnik / soba št. 113.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 15. 3. 1999 v
tajništvu Rudisa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 65.000 SIT; način plačila:
virmansko
nakazilo
na
račun
št.
52700-601-10264.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele do 6. 4. 1999 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Rudis Izgradnja objektov,
d.d., Trg revolucije 25b, 1420 Trbovlje.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene s pripisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in z navedbo predmeta naročila. Na kuverti
mora biti popoln naslov ponudnika.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 4. 1999 ob 14. uri na naslovu: Urad RS
za šolstvo, Trubarjeva 5, Ljubljana, v sejni
sobi št. 95.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: ponudnik mora ponudbi priložiti bančne garancije za resnost ponudbe ter ustrezni izjavi banke
za dobro izvedbo del v pogodbenem roku in
odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku,
kot jih zahteva razpisna dokumentacija.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
mesečne situacije, plačljive v 60 dneh.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna dokazila in izjave, kot jih zahteva razpisna dokumentacija.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 6. 4. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): reference ponudnika in podizvajalcev za tovrstna dela zadnjih 5 let 25%, ponudbena cena
40%, finančna sposobnost 20%, garancijski rok za izvedena dela in vgrajene materiale 10%, rok izvedbe 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni
skladno z zakonom o javnih naročilih.
17., 18.
RS, Ministrstvo za šolstvo in šport in
Občina Trbovlje
Št. 404-08/2/99
Ob-1375
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, kont. oseba Mateja Oblak, univ. dipl. inž. geod.; tel.
061/171-14-04 in faks 061/131-80-06.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalcev brez omejitev.
3.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: storitev
izdelava projekta Zasnova obrambnega
sistema v okviru prostorskega plana Republike Slovenije.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: zaključek
15. 11. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MORS, Uprava za gradbene, stanovanjske
in splošne zadeve, Kardeljeva pl. 21, 1000
Ljubljana, kont. oseba Mateja Oblak, univ.
inž. geod., tel. 061/171-14-04.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo dne 12. 3.
1999 v času od 9. do 13. ure v tajništvu
Uprave za gradbene, stanovanjske in splošne zadeve, Kardeljeva ploščad 21, 1000
Ljubljana, s potrdilom o vplačilu 10.000 SIT
na ŽR MORS 50100-637-55216.
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(c)
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je treba predložiti najkasneje do 12. ure dne 1. 4. 1999.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti na naslov: Ministrstvo za obrambo RS,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, v
sprejemno pisarno – vložišče, tel.
061/171-23-89, faks 061/131-81-64.
Zapečatene kuverte s ponudbo morajo
biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj”,
na desnem zgornjem delu, “ponudba
MORS/BO-G4/99” v sredini, “Komisija s
področja JN gradbenih storitev” v desnem
spodnjem delu.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. 4. 1999 ob
12. uri, na naslovu: MORS, Uprava za gradbene, stanovanjske in splošne zadeve, Kardeljeva ploščad 21, v sejni sobi št. 327/III,
kontaktna oseba je Mateja Oblak, univ. dipl.
inž. geod., tel. 171-14-04.
Odpiranje ponudb vodi Milan Lampret,
univ. dipl. inž. grad.
10., 11., 12., 13., 14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila,
kriteriji in način ocenjevanja ponudb so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki bodo
obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje do 30. 4. 1999.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki lahko dobijo dodatne informacije o JN na naslovu: MORS, Uprava
za civilno obrambo, Kardeljeva pl. 25,
1000 Ljubljana, pri Mateji Oblak, univ. dipl.
inž. geod., tel. 061/171-14-04 do 1. 4.
1999, vsak delovni dan med 8. in 9. uro,
oziroma po predhodnem telefonskem dogovoru.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
predhodna objava namere o naročilu ni bila
objavljena.
18.
Ministrstvo za obrambo
Ob-1400
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,
Gorenjska cesta 46, Medvode, faks
061/1749-272.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Žirovnica pri Jesenicah, točneje pregrada in podslapje zajetja
HE Moste.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: sanacija pregrade in podslapja HE Moste.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: predvidena je oddaja del
za vse skupaj.
(c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik ne more ponuditi samo svoje variante.

6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predviden pričetek del aprila 1999, dokončanje septembra 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o., Gorenjska
c. 46, Medvode, kont. oseba Branko Petrič, tel. 061/1749-185 ali Roman Modic,
061/1749-183.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 19. 3. 1999,
dvig pa je možen le ob predložitvi potrdila o
plačilu razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 42.600 SIT je potrebno
plačati
na
račun
št.
50106-601-27492 pri APP, ekspozitura
Ljubljana - Vič. Na virmanu mora biti naveden tudi naziv razpisanih del.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 12. 4. 1999 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Savske elektrarne Ljubljana,
d.o.o., vložišče, Gorenjska c. 46, Medvode.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 4. 1999 ob 13. uri v sejni sobi na naslovu Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,
Gorenjska c. 46, Medvode.
10. 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% ocenjene vrednosti
javnega naročila ali 10% ponudbene vrednosti, če je ta višja od ocenjene vrednosti,
veljavna pa mora biti vsaj do 12. junija 1999
z opcijo podaljšanja veljavnosti po potrebi.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje z lastnimi sredstvi.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik mora izpolnjevati pogoje za veliko družbo po 51. členu zakona o gospodarskih družbah.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– ustrezna registracija in dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, v področje katere
spada izvedba javnega naročila,
– ustrezna finančna sposobnost,
– ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku,
– dokazilo, da mu zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe,
– ima poravnane obveznosti iz naslova
davkov, taks in drugih dajatev, določenih z
zakonom,
– ustrezno dokazilo pristojnega ministrstva, da ponudnikovi vodstveni delavci v
zadnjih 3 letih pred pričetkom naročila niso
bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem,
– ima ustrezne reference,
– ima ustrezne kapacitete za predvideni
čas izvajanja del,
– podpisana izjava, da sprejema razpisne pogoje, predvidene z razpisno dokumentacijo,
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– ustrezna zanesljivost ponudnika glede
na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti v
preteklih poslih,
– pisna dokazila in inforamcije, iz katerih
je razvidno, da ponudnik razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi
pravicami.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom zakona o javnih naročilih.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena 45 točk,
– pozitivne reference za tovrstna dela na
visokih pregradah in hidrotehničnih objektih (30 točk),
– rok izvedbe del (5 točk),
– trajanje garancije za kvaliteto izvedenih del (20 točk).
Največje število točk je 100. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki zbere največje število točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Branko Petrič, tel. 061/1749-185 ali
Roman Modic 061/1749-183.
17., 18.
Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,
Medvode
Ob-1401
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,
Gorenjska cesta 46, Medvode, faks
061/1749-272.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Jesenice, pod prodno pregrado Javornik.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izvedba sanacije korena zajezbe akumulacije HE Moste.
A) izlivni odsek Javorniškega potoka:
– organizacija gradnje,
– zemeljska dela,
– vodnogospodarske ureditve v vodotoku;
B) dolinka dolvodno od prodne pregrade Javornik:
– organizacija gradnje,
– zemeljska dela,
– vodnogospodarske ureditve v vodotoku.
Ocenjena vrednost del 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: predvidena je oddaja del
za vse skupaj.
(c)
5. (a) Kje je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik ne more ponuditi samo svoje variante.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predviden pričetek del aprila 1999, dokončanje junija
1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o., Go-

renjska c. 46, Medvode, kont. oseba Branko Petrič, tel. 061/1749-185 ali Roman
Modic, 061/1749-183.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 19. 3. 1999,
dvig pa je možen le ob predložitvi potrdila o
plačilu razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 42.600 SIT je potrebno
plačati
na
račun
št.
50106-601-27492 pri APP, ekspozitura
Ljubljana - Vič. Na virmanu mora biti naveden tudi naziv razpisanih del.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 6. 4. 1999 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Savske elektrarne Ljubljana,
d.o.o., vložišče, Gorenjska c. 46, Medvode.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 4. 1999 ob 13. uri v sejni sobi na naslovu Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o., Gorenjska c. 46, Medvode.
10. 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% ocenjene vrednosti
javnega naročila ali 10% ponudbene vrednosti, če je ta višja od ocenjene vrednosti,
veljavna pa mora biti vsaj do 6. junija 1999
z opcijo podaljšanja veljavnosti po potrebi.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje z lastnimi sredstvi.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik lahko nastopa kot posamezni izvajalec ali kot skupina
izvajalcev s sklenjenim dogovorom o skupnem nastopu.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– ustrezna registracija in dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, v področje katere
spada izvedba javnega naročila,
– ustrezna finančna sposobnost,
– ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku,
– dokazilo, da mu zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe,
– ima poravnane obveznosti iz naslova
davkov, taks in drugih dajatev, določenih z
zakonom,
– ustrezno dokazilo pristojnega ministrstva, da ponudnikovi vodstveni delavci v
zadnjih 3 letih pred pričetkom naročila niso
bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem,
– ima ustrezne reference,
– ima ustrezne kapacitete za predvideni
čas izvajanja del,
– podpisana izjava, da sprejema razpisne pogoje, predvidene z razpisno dokumentacijo,
– ustrezna zanesljivost ponudnika glede
na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti v
preteklih poslih,
– pisna dokazila in informacije, iz katerih
je razvidno, da ponudnik razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi
pravicami.
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14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom zakona o javnih naročilih.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference ponudnika (40 točk),
– ponudbena cena (40 točk),
– rok izvedbe del (5 točk),
– trajanje garancije za kvaliteto izvedenih del (15 točk).
Največje število točk je 100. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki zbere največje število točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Branko Petrič, tel. 061/1749-185 ali
Roman Modic 061/1749-183.
17.
18.
Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,
Medvode
Ob-1402
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zdravstveni dom Slovenska Bistrica,
Partizanska 30, Slovenska Bistrica, telefaks
062/811-903.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Zdravstvena postaja
Poljčane, Bistriška 62.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se
bodo oddajali posamično: obnova strehe in
fasade v Zdravstveni postaji Poljčane.
Ocenjena vrednost celotnega naročila
8,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: oddaja del je predvidena
za vse skupaj.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: namen del je obnova strehe in fasade v ZP
Poljčane.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: dela se bodo izvajala v skladu z razpisno dokumentacijo.
(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 do 30. 6. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica, Partizanska 30, Slovenska Bistrica, v tajništvu
zavoda tel. 062/811-903.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 8. 3. 1999 do
12. 3. 1999 do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom ali
položnico na ŽR 51810-603-33759.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 29. 3. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom Slovenska
Bistrica, Partizanska 30, Slovenska Bistrica. Na ovojnici mora biti vidna oznaka “Ponudba – Ne odpiraj”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 3. 1999 ob 10. uri v sejni sobi
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Zdravstvenega doma Partizanska 30, Slovenska Bistrica.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
zahteva se bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% ocenjene vrednosti celotnega naročila z veljavnostjo do 30 dni po
datumu izdaje sklepa o izbiri.
11. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih glede plačevanja: pogoji
glede plačila so v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil gradbeno pogodbo.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponudnik za dokazovanje pogojev je opredeljena
v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb (29. 3. 1999 do 10. ure).
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena (80%) – 80 točk,
– reference ponudnika 20% – 20 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni najkasneje v roku
20 dni po uspelem javnem odpiranju ponudb.
17., 18.
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
Št. 2/99
Ob-1403
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Krajevna skupnost Godovič, Idrija,
tel. 065/787-034.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Godovič, Občina
Idrija.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izgradnja kanalov G4, G5 in G5 meteorni Kanalizacije Godovič.
Ocenjena vrednost: 18,000.000 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) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik ne more ponuditi svoje variante.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
1. 5. 1999 in dokončanje 1. 9. 1999, čas
izvedbe del štiri mesece.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Krajevna skupnost Godovič, Godovič, Idrija.
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Kontaktna oseba je Janez Žakelj, predsednik KS, tel. 065/787-034.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 11. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, negotovinsko
na žiro račun št. 52020-645-50587.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je treba predložiti do 27. 3. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudba mora biti oddana v
zaprti ožigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova: Krajevna skupnost Godovič, Godovič, Idrija s pripisom “Ne odpiraj – Ponudba” z navedbo številke objave javnega
razpisa ali Uradnega lista RS in predmeta
javnega naročila.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. marec 1999 ob 11. uri v prostorih KS
Godovič.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5% ponujene vrednosti. Trajanje garancije je do 15. maja 1999.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačevanja z roki je določen v pogodbi in je obvezni sestavni del razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo razpisana
dela oddal v sklopu le enemu izvajalcu, ki
lahko angažira podizvajalce pod pogoji razpisne dokumentacije.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: ponudniki morajo predložiti ponudbi: registracijo
podjetja in ugotovitveno odločbo upravnega
organa o sedežu podjetja in izpolnjevanju z
zakonom določenih pogojev za opravljanje dejavnosti, poročilo o finančnem stanju ponudnika (BON 1, BON 2 ali BON 3) in dokazilo, da
proti ponudniku ni uveden stečajni postopek.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 20. april 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena – 40%,
– reference ponudnika – 20%,
– rok dokončanja del – 15%,
– ugodnejši plačilni pogoji – 15%,
– garancijski rok – 5%,
– ostale ugodnosti – 5%.
Ponudbe bodo ocenjene na podlagi
zbranih točk oziroma procentov.
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
– ponudba mora biti sestavljena na originalnih popisih,
– računske napake gredo v škodo ponudniku (pri merilih).
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena: ni
bila objavljena.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen: ne.
Krajevna skupnost Godovič

Ob-1404
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Solčava, Solčava 16, Solčava, tel. in faks 063/846-047.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Solčava - Robanov
kot.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično:
a) izgradnja primarnega kanalizacijskega omrežja, ocenjena vrednost
26,000.000 SIT,
b) čistilna naprava 500 PE, ocenjena
vrednost 25,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko ponudi dela pod točko a) ali b) (iz 4. točke) po
razpisni dokumentaciji ali varianto.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predviden pričetek del je 20. maj 1999, dokončanje najkasneje 31. decembra 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Solčava, Solčava 16, Solčava, pri Čerčeku.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati 3 dni po objavi
razpisa vsak delovni dan do 23. 3. 1999 od
8. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, z virmanskim
nalogom ali položnico na žiro rčun Občina
Solčava št. 52810-630-10147, s pripisom
za “razpisno dokumentacijo”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 23. 3. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Solčava, Solčava
16, Solčava.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe se bodo odpirale 23. 3. 1999 ob
13. uri na sedežu občine.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: za
resnost ponudbe se zahteva bančna garancija v višini 10% ocenjene vrednosti del, ki mora
veljati 40 dni od datuma odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo po mesečnih situacijah v roku 60 dni
od prejema situacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo, predloženo v
razpisni dokumentaciji.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: ponudnik mora predložiti dokumente v skladu z
odredbo o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97,
63/97) in v skladu z razpisno dokumentacijo.
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14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: poonudniki ne
morejo umakniti ponudbe po roku za odpiranje ponudb, to je po 23. 3. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): uporabljena bodo merila: ponudbena cena, reference ponudnika, sposobnost ponudnika,
rok dokončanja del, garancijski rok. Način
uporabe meril je naveden v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: informacije o naročilu: Hidrogea,
d.o.o., Maribor, tel. in faks 062/227-468
in 210-845,
– ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 10 dni po odpiranju ponudb,
– naročnik si pridružuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisnega ali odstopiti
od pogodbe zaradi finančnih in drugih razlogov. Ponudniki nimajo pravice do odškodnine iz tega naslova.
17., 18.
Občina Solčava
Št. 0048-308/28-99
Ob-1405
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana, tel.
061/132-5125, telefaks 061/315-073.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: objekt PP Vrhnika.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: adaptacija in nadzidava objekta za potrebe
Policijske postaje Vrhnika, in sicer:
1. gradbena dela (ruševina dela, betonska dela, tesarska dela, zidarska dela,
kanalizacija, fasada),
2. obrtniška dela (ključavničarska
dela, kleparska dela, krovskokleparska dela, keramičarska dela, slikopleskarska dela,
razna dela),
3. strojne instalacije,
4. elektroinstalacije.
Skupna ocenjena vrednost naročila znaša 40,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudniki morajo ponuditi
vsa dela, ki so predmet javnega naročila, v
celoti, torej vse točke (1, 2, 3 in 4) v kompletu. Ponudniki se ne morejo prijaviti za
izvajanje del le iz posamezne točke.
(c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudniki lahko ponudijo samo
razpisno varianto (osnovno) ponudbe. V primeru, da ponudnik ponudi še variantno ponudbo, se ta ne bo upoštevala.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predvideni rok
začetka izvedbe vseh del je 3. 5. 1999,
dokončanja pa 10. 9. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za notranje zadeve: Sektor za finance, plan in investicije, Oddelek za investicije in javna naročila Cankarjeva ul. 4,
Ljubljana, v tajništvu oddelka pri Marinki Hla-

de, kont. oseba je Jani Topolovec, tel.
061/172-4743.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnejga roka za oddajo ponudb, od 12.
do 14. 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: 4.000 SIT, virmansko na
račun št. 50100-637-55284 (Ministrstvo za
notranje zadeve), sklicna št. 308-28-99.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 4. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 4. 1999 ob 12. uri, Visoka policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti bančno garancijo za resnost dane ponudbe s strani ponudnika za vrednost 8% od vrednosti ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: rok
plačila ne sme biti krajši od 60 dni od dneva,
ko naročnik uradno prejme situacijo.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o izvedbi
gradbenih del, obrtniških del ter elektro in
strojno instalacijskih del v skladu z razpisno
dokumentacijo.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
prijavijo se lahko gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in samostojni obrtniki.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od zadnjega roka za oddajo ponudb do roka veljavnosti
ponudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme
biti krajši od 120 dni od dneva odpiranja
ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
finančno stanje ponudnika, reference kadrov ter reference ponudnika in morebitnega podizvajalca.
Največje število točk, ki jih lahko ponudbe dosežejo za ceno je 30 točk, za finančno stanje ponudnika je 8 točk, za reference
kadrov je 8 točk ter za reference ponudnika
in morebitnega podizvajalca je 4 točke.
16., 17., 18.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 0048-308/27-99
Ob-1406
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana, tel.
061/132-5125, telefaks 061/315-073.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
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3. Kraj izvedbe del: objekt PP Škofja Loka, Na Trati v Škofji Loki.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično:
A) strojnoinštalacijska dela:
1. vodovodna inštalacija – interna,
2. centralno ogrevanje,
3. prezračevanje,
4. plinska napeljava in kotlarna;
B) elektroinštalacijska dela:
1. jaki tok,
2. šibki tok.
Skupna ocenjena vrednost naročila znaša 58,000.000 SIT, in sicer za:
A) strojnoinštalacijska dela: 30,000.000
SIT,
B) elektroinštalacijska dela: 28,000.000
SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudniki se lahko prijavijo za celoten predmet javnega razpisa ali za
posamezno točko (A ali B). Ponudniki morajo ponuditi vsa dela, razpisana v posamezni
točki (A, B). Če se ponudniki prijavijo za
točko A (strojnoinštalacijska dela), morajo
ponuditi vsa dela iz podtočk 1, 2, 3 in 4, če
se prijavijo za točko B (elektroinštalacijska
dela) pa morajo ponuditi vsa dela iz podtočk 1 in 2.
(c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudniki lahko ponudijo samo
razpisno varianto (osnovno) ponudbe. V primeru, da ponudnik ponudi še variantno ponudbo, se ta ne bo upoštevala.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predvideni rok
začetka izvedbe vseh del je 1. 6. 1999,
dokončanje pa 15. 5. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za notranje zadeve: sektor za finance, plan in investicije, Oddelek za investicije in javna naročila Cankarjeva ul. 4,
Ljubljana, v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade, kont. oseba je Borut Jug, tel.
061/172-4825.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb, od
12. do 14. 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: 4.000 SIT, virmansko na
račun št. 50100-637-55284 (Ministrstvo za
notranje zadeve), sklicna št. 308-27-99.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 4. 1999 do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 4. 1999 ob 11. uri, Visoka policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
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ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti bančno garancijo za resnost dane ponudbe s strani ponudnika za vrednost 8% od vrednosti ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja: rok plačila ne sme biti krajši od 60 dni
od dneva, ko naročnik uradno prejme situacijo.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o izvedbi
strojnoinštalacijskih del ter pogodba o izvedbi elektroinštalacijskih del v skladu z razpisno dokumentacijo.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
prijavijo se lahko gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in samostojni obrtniki.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od zadnjega roka za oddajo ponudb do roka veljavnosti
ponudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme
biti krajši od 120 dni od dneva odpiranja
ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
finančno stanje ponudnika, reference kadrov, reference ponudnika in morebitnega
podizvajalca ter garancijski rok za kakovost
izvedbenih del.
Največje število točk, ki jih lahko ponudbe dosežejo za ceno je 30 točk, za finančno stanje ponudnika je 8 točk, za reference
kadrov je 8 točk, za reference ponudnika in
morebitnega podizvajalca je 4 točke in za
garancijski rok za kakovost izvedenih del je
3 točke.
16., 17., 18.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 374/99
Ob-1417
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d.,
Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana, telefaks: 061/312-542.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponudnik bo izbran na
podlagi javnega razpisa brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: RTP 110/10 (20)
kV Žale v Ljubljani.
4.a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: gradbena in obrtniška dela pri rekonstrukciji
RTP 110/10 (20) kV Žale obsegajo:
– rušenje obstoječih objektov,
– izgradnja 110 kV stikališča z jeklenimi
konstrukcijami,
– izgradnja komandne stavbe,
– hortikulturna ureditev okolice.
Ocenjena
vrednost
razpisa
je
150,000.000 SIT.
b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ne, delnih ponudb ne
bomo upoštevali!
c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: ne.
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5.(a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: dela se bodo
izvajala v več fazah glede na tehnološke
možnosti izklopov, predvidoma 2 meseca
za eno fazo.
7.(a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec,
tel. 1315-255 v sobi št. 16 na naslovu Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 56/VI,
Ljubljana.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 11. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpisna dokumentacija bo na razpolago za plačilo 25.000 SIT na žiro račun Elektro Ljubljana št. 50102-601-90004.
8.(a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane najkasneje do 6. 4. 1999 do 14. ure,
ponudbe oddane po tem roku ne bodo upoštevane.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane
na naslov: Javno podjetje Elektro Ljubljana,
d.d., Služba za javna naročila, Slovenska
cesta 56, 1516 Ljubljana.
Prijava ponudnika mora biti oddana v zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova naročnika. Prijava naj ima obvezno
pripisano “Javni razpis-Ponudba za izvajanje gradbenih in obrtniških del pri rekonstrukciji RTP 110/10(20) kV Žale - Ne odpiraj!”
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 7. 4. 1999, ob
10. uri v sejni sobi v VII. nadstropju družbe
Elektro Ljubljana, Slovenska c. 56/VII v
Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5% vrednosti ponudbe, ne starejša od 30 dni, z
veljavnostjo 80 dni od objave v Uradnem
listu RS.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
gotovinsko plačilo ali kompenzacija neplačane električne energije brez stroškov kompenzacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ne.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
Ponudnik je lahko gospodarska družba
ali samostojni podjetnik, ki mora predložiti
naslednjo dokumentacijo:

– izpis registracije ponudnika, ki ne sme
biti starejša od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,
– BON 1, BON 2 in BON 3 ne starejši
od 30 dni od objave v Uradnem listu RS,
– dokazilo, da podjetje ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni od objave v
Uradnem listu RS,
– dokazilo o poravnanih svojih obveznosti iz naslova davkov, ne starejše od 30 dni
od objave v Uradnem listu RS.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe
je 80 dni od dneva objave v Uradnem listu
RS.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– skupna ponudbena cena (75%),
– plačilni pogoji (10% delež),
– potrjene reference ponudnika za izvedbo gradbenih in obrtniških del (10% delež),
– potrjene reference ponudnika za izvedbo jeklenih konstrukcij (5% delež).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku priporočeno posredovane do 25. 3. 1999.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena: ni
bila objavljena.
Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 6/17-595/3-99
Ob-1426
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije, d.d., PE Kranj,
Mirka
Vadnova
13,
Kranj,
faks
064/241-600.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: na področjih Tomšičeva ulica – Jesenice, Predtrg – Radovljica, Godešič – Reteče, Groharjevo naselje
– Škofja Loka.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izgradnja KKO na področjih v ocenjeni vrednosti:
– Tomšičeva PX Jesenice: 20 mio SIT,
– Predtrg PX Radovljica: 26 mio SIT,
– Godešič – Reteče PX Škofja Loka:
28 mio SIT,
– Groharjevo naselje LC Škofja Loka:
33 mio SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne sprejema variant, ponudniki morajo ponudbe oblikovati skladno s projektno dokumentacijo.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
10. 5. 1999, zaključek del 3 mesece po
podpisu pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d., PE Kranj, Mirka Vadnova 13 (vložišče), Kranj.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva te objave do vključno 10. 3. 1999.
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(c)
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
26. 3. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Telekom Slovenije, d.d., PE
Kranj, Mirka Vadnova 13, Kranj, soba št. 18.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 3. 1999 ob 11. uri, v sejni sobi poslovne stavbe (objekt B) Telekoma Slovenije,
d.d., PE Kranj, Mirka Vadnova 13, Kranj.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti bančno garancijo za ponudbo v višini 3% od razpisane
vrednosti, veljavne do izteka opcije ponudbe in izjavo banke, da bodo predložili bančno garancijo za dobro izvedbo posla, kolikor bodo izbrani.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja: rok plačila je 90 dni od datuma izstavitve situacije, zadnjih 10% pogodbene vrednosti se plača na podlagi računa v 90 dneh
po uspešno opravljenem kvalitativnem pregledu.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpisana dela oddal enemu ali več izvajalcem,
ki lahko angažirajo kooperante, skladno s
pogoji iz razpisne dokumentacije.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listine, ki jih mora predložiti ponudnik za dokazovanje navedenih pogojev, je
detajlno opredeljena v razpisni dokumentaciji, skladno z 9. členom odredbe o obvezni
vsebini razpisa in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97 in 63/97).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
ponudbo umaknejo do pričetka odpiranja
ponudb (26. 3. 1999 do 11. ure), po tem
roku lahko naročnik vnovči garancijo za resnost ponudbe, kolikor bo ponudnik izbran
kot najugodnejši in bo ponudbo umaknil ali
spremenil pogoje iz nje.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v razpisni dokumentaciji bodo skladno z 21. členom ZJN natančneje opredeljena, izhodišča
za izbor najugodnejšega ponudnika pa bodo reference, cenik, plačilni pogoji, rok izgradnje in ostale ugodnosti.
16., 17., 18.
Telekom Slovenije, d.d.,
PE Kranj
Št. 11/99
Ob-1430
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Ajdovščina, Ulica 5. maja 6a,
5270 Ajdovščina, faks 065/161-9130 in
Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava,
faks 065/65-805.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: gozdne ceste na območju Občin Ajdovščina in Vipava.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: ročna
in strojna popravila gozdnih cest v Občinah Ajdovščina in Vipava.
Ocenjena vrednost vseh del je
56,760.000 SIT (od tega letno 14,190.000
SIT). Naročnik si pridržuje pravico spremembe obsega del, glede na višino pridobljenih
sredstev. Izvajalec v tem primeru ni upravičen do odškodnine.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: dela se bodo oddajala
pod pogoji, navedenimi v razpisni dokumentaciji.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: dela so vezana na
program del, ki ga pripravi Zavod za gozdove Slovenije.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik ne sme ponuditi svoje
variante.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del v
maju 1999, dokončanje del konec leta
2002 oziroma v skladu s sklenjeno pogodbo.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod za gozdove Slovenije, KE Ajdovščina,
Gregorčičeva 44, 5270 Ajdovščina, tel.
065/61-488,
065/62-835,
faks
065/61-153, kontaktna oseba: Mitja Turk
ali Jože Čermelj, vsak dan od 7. do 10. ure.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 25. marca
1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. april 1999 do 10.
ure. Ponudbe je potrebno oddati posebej za
Občino Ajdovščina na naslov: Občina Ajdovščina, Ulica 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina
in posebej za Občino Vipava na naslov: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava. Ponudbe morajo biti predložene v zapečateni
kuverti in označene skladno z navodili iz razpisne dokumentacije. Ostale podrobnosti bodo razvidne iz razpisne dokumentacije.
(b)
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 7. aprila 1999 ob 10.
uri, na sedežu Občine Ajdovščina, Ulica 5.
maja 6a, Ajdovščina, v sejni sobi.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ni zahtevano.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določena v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba z obema naročnikoma, sklenjena za čas od podpisa
pogodbe do konca leta 2002.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
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nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti k ponudbi ustrezna dokazila in izjave, ki jih zahteva razpisna
dokumentacija.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki svoje
ponudbe ne morejo umakniti po roku, ki je
določen za oddajo ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
(50%), reference (30%), tehnična opremljenost (20%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: na podlagi 2. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS pri izbiri izvajalca
za popravilo gozdnih cest v kompleksih v
lasti Republike Slovenije, v skladu z razpisnimi pogoji dosedanji upravljalci gozdov
lahko uveljavljajo prednostno pravico.
17., 18.
Občina Ajdovščina
Ob-1432
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje, tel. 801-074, faks 801-075.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Podsreda.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: gradnja čistilne naprave Podsreda, ocenjena
vrednost 33,800.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek april,
končanje junij 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina
Kozje,
Suzana
Kunst,
tel.
063/801-074, faks 801-075.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 15. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR
50730-630-10194.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 3. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Kozje, Kozje 37,
3260 Kozje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 3. 1999 ob 12. uri.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% od ocenjene
vrednosti, veljavna do 15. 5. 1999.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilni rok 60 dni po potrditvi računa. Način plačevanja in roki bodo določeni v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: izvajalska pogodba.
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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:
– izpolnitev zakonskih pogojev za izvedbo javnega naročila,
– dokazilo o solventnosti, o poravnanih
obveznostih in zakonitem poslovanju,
– kadrovska zasedba, opremljenost,
proste kapacitete, potrebne za izvedbo potrebnih del,
– drugi pogoji, določeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 15. 5. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– izpolnitev formalnih pogojev (izključitveni pogoji),
– popolnost ponudbe, skladno s projektantskimi predpisi in projektno dokumentacijo,
– reference na trgu,
– rok izvedbe,
– zmogljivost in opremljenost,
– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– ostale ugodnosti, ki jih ponudnik lahko
ponudi po svoji presoji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudba mora biti predana v zapečateni kuverti, s pripisom predmeta javnega razpisa, številko objave v Uradnem listu RS in
naslovom ponudnika.
17., 18.
Občina Kozje
Št. 35101-0008/98
Ob-1445
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Črnomelj, Trg svobode 3,
8340 Črnomelj, faks 068/51-117.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Preloka.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izgradnja vodovoda na območju Preloke dolžine ca. 5 km.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: oddaja vseh del 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: varianta sprejemljiva.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 15. 6. 1999
do 15. 10. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Črnomelj, Referat za okolje in prostor,
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, tel. (068)
52-040, soba 24, Srečko Janjoš.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 2. 4. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT,
ŽR
Občine
Črnomelj
št.
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52110-630-40302 s pripisom “za razpisno dokumentacijo“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 4. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, sprejemna pisarna, soba št. 29.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 4. 1999 ob 9.30, sejna soba Občine
Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
brezpogojna bančna garancija plačljiva na
prvi poziv v višini 10% ponujene vrednosti
del s trajanjem veljavnosti 60 dni.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila po mesečnih situacijah po dejanskih
količinah in enotnih cenah v roku 60 dni.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do 6. 4. 1999 do 9.
ure. Po tem roku naročnik lahko v primeru
umika vnovči garancijo za resnost ponudbe.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
orientacijska
vrednost
del
100,000.000 SIT.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena: ne
18.
Občina Črnomelj
Št. 05-267/99
Ob-1462
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Komunalno stanovanjsko podjetje
Brežice, d.d., Cesta prvih borcev 9/I, 8250
Brežice,
tel.
0608/61-119,
faks
0608/62-403.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Občina Brežice, KS
Šentlenart.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izgradnja kanalizacije Šentlenart – kanal B8.
Ocenjena vrednost del je 95,000.000
SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
22. 6. 1999; rok za dokončanje del: 90
dni.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Gemis, d.o.o., Brežice, Cesta prvih borcev 11,
8250 Brežice, tel.0608/66-551.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 30. 3.
1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za 20.000 SIT, virmansko nakazilo
na ŽR št. 51620-601-16866.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. april 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunalno stanovanjsko
podjetje Brežice, d.d., Cesta prvih borcev
9, 8250 Brežice.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. april 1999, ob 12.30.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od ocenjene vrednosti – veljavna 30
dni po poteku opcije ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja
in plačila in/ali sklicevanje na merodajna
določila v drugih dokumentih glede plačevanja: plačila bodo izvršena v roku 30
dni po potrditvi situacije, po dejanskih količinah.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 6. 4. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena (30%),
– izkušnje naročnika s ponudnikom
(20%),
– plačilni pogoji (10%),
– strokovna usposobljenost (kadri)
(10%),
– reference ponudnika pri tovrstnih poslih (20%),
– delež opravljenih del z lastno operativo (10%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Gemis, d.o.o., mag. Bibič, tel.
0608/66-550.
17., 18.
Komunalno stanovanjsko podjetje
Brežice, d.d.
Št. 355-46/97
Ob-1463
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Zavrč, Zavrč 11, 2283 Zavrč, faks 062/761-170.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): oddaja javnega naročila
z izvedenim javnim razpisom za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: zaselki Goričak, Drenovec, Turški vrh, Korenjak, Zavrč.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izgradnja vodovodnega sistema Vzhodne Haloze; Zavrč–Turški vrh.
Ocenjena vrednost: 230,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: predvidena fazna oddaja
del (dve fazi):
I. faza: prečrpališče Zavrč, povezovalni
cevovod s prečrpalnico in potrebno opre-
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mo do Turškega vrha; ocenjena vrednost:
119,800.000 SIT,
II. faza: izgradnja cevovodov Turški vrh–
Drenovec, cevovodov Turški vrh–Mohor,
vodohran Sv. Mohor; ocenjena vrednost:
110,200.000 SIT.
Naročnik si pridržuje pravico zmanjšati
obseg del z ozirom na razpoložljiva sredstva in terminsko prestaviti izvajanje investicije.
(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: julij 1999–
september 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Zavrč, Zavrč 11, 2283 Zavrč, tel.
062/761-170, vsak delovnik med 8. in
12. uro.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 19.3. 1999 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: izvleček razpisne dokumentacije lahko dvignejo ponudniki proti plačilu
15.000 SIT, na žiro račun naročnika, št.
52400-762-96770.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
dostaviti v roku 30 dni od objave v Uradnem
listu RS, do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Zavrč, Zavrč 11,
2283 Zavrč, v zaprti kuverti s pripisom “Ponudba – ne odpiraj”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
v sredo, 7. 4. 1999 ob 12. uri na sedežu
Občine Zavrč, Zavrč 11, 2283 Zavrč.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
akceptni nalog za resnost ponudbe v višini
10% od vrednosti ponujenih del, veljavno
do podpisa pogodbe: bančna garancija za
dobro izvedbo del v višini 5% od vrednosti
ponujenih del faze.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: na javni razpis se lahko
prijavi pravna oseba in zasebnik, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa
in ima za opravljanje dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji.
14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): plačilni
pogoji in cene, ponujena fiksna cena do
konca gradnje po metodi “ključ v roke” in
odpoved 637. člena ZOR, kvaliteta dodelanosti in natančnosti ponudbe, reference in
kvaliteta, rok izvedbe in garancijski roki,
možnost odloga plačila.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Podjetje TMD INVEST, d.o.o., Tement
Stanko, tel. 062/778-095.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
Uradni list RS, št. 41 z dne 29. 5. 1998.
18.
Občina Zavrč
Št. 01/99
Ob-1464
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Gorenja vas-Poljane, Poljanska c. 87, 4224 Gorenja vas, faks
064/681-537.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitve.
3. Kraj izvedbe del: Občina Gorenja vas.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično:
– gradbena dela na cestnem omrežju (asfalterska in zemeljska dela),
– celotna
ocenjena
vrednost:
41,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: datum začetka: 9. 4. 1999, datum dokončanja: 1. 7.
1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
OKGI, Guzelj Peter, Poljanska c. 87, 4224
Gorenja vas.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 23. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virman ali splošna položnica, ŽR 51510-630-0050225.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. 3. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Gorenja vas-Poljane, Nadižavec Anica - tajništvo, Poljanska c.
87, 4224 Gorenja vas.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 3. 1999, 12.15, kraj: Občina Gorenja
vas-Poljane, sejna soba.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
menica z menično izjavo v višini 4,000.000
SIT.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
izplačevanje situacij v skladu z zakonom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: na javni razpis se lahko
prijavi vsaka pravna ali fizična oseba, ki je
registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa potrebna dovoljenja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– izpolnitev zakonskih pogojev za izvedbo javnega naročila,
– drugi pogoji, določeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 1. 7. 1999.
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15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– izpolnitev formalnih pogojev (izključitveni pogoj),
– druga merila, določena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: informacije posreduje Guzelj Peter, Občina
Gorenja
vas-Poljane,
tel.
064/681-536, če se za informacijo zaprosi
pisno.
17., 18.
Občina Gorenja vas-Poljane
Št. 17/99
Ob-1465
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Komunala, javno podjetje, d.o.o.,
Murska Sobota, Kopališka 2, 9000 Murska
Sobota, 069/31-401.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Murska Sobota.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izgradnja polžnega črpališča, grabeljne postaje in peskolova na čistilni napravi v Murski Soboti;
– gradbena dela: 54,000.000 SIT,
– dobava in montaža hidromehanske
opreme, elektro instalacije 94,000.000
SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudniki se lahko potegujejo za posamezni sklop del.
(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
1. 5. 1999, dokončanje 15. 12. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Komunala, javno podjetje, d.o.o., Murska Sobota, Kopališka 2, 9000 Murska Sobota, v
tajništvu podjetja.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 12. 3. 1999.
(c)
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 4. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunala, javno podjetje,
d.o.o., Murska Sobota, Kopališka 2, 9000
Murska Sobota.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 4. 1999 ob 12. uri, Komunala, javno
podjetje, d.o.o., Murska Sobota, Kopališka
2, 9000 Murska Sobota, v sejni sobi podjetja.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v znesku 3,000.000 SIT z
veljavnostjo 90 dni.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
60 dni od nastanka dolžniško-upniškega
razmerja oziroma izstavitve situacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: na razpis se lahko pri-
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javi vsaka pravna ali fizične oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa
in ima za opravljanje dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– izpolnitev zakonskih pogojev za izvedbo javnega naročila,
– dokazila o finančni sposobnosti, poravnanih obveznosti in zakonitem poslovanju,
– zagotovila o kadrih, opremljenosti in
prostih kapacitetah, potrebnih za izvedbo
javnega naročila,
– in drugi pogoji, določeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 6. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– izpolnitev formalnih pogojev (izključitveni pogoj),
– popolnost ponudbe,
– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– morebitni krajši rok izvedbe,
– reference pri sorodnih delih,
– reference pri sorodnih delih v kompleksu naročnika,
– morebitne druge ugodnosti ponudnika.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba Zver Boštjan, vodja
investicij.
17., 18.
Komunala, javno podjetje, d.o.o.,
Murska Sobota
Št. 17/99
Ob-1466
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Komunala, javno podjetje, d.o.o.,
Murska Sobota, Kopališka 2, 9000 Murska
Sobota, 069/31-401.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Krog, Bakovci, Satahovci.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izgradnja primarnega cevovoda črpališče
Krog–Krog–Bakovci in Krog–Satahovci;
– gradbena
in
montažna
dela:
140,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
1. 6. 1999, dokončanje 15. 12. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Komunala, javno podjetje, d.o.o., Murska Sobota, Kopališka 2, 9000 Murska Sobota, v
tajništvu podjetja.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 12. 3. 1999.
(c)
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 4. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunala, javno podjetje,
d.o.o., Murska Sobota, Kopališka 2, 9000
Murska Sobota.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 4. 1999 ob 13. uri, Komunala, javno
podjetje, d.o.o., Murska Sobota, Kopališka
2, 9000 Murska Sobota, v sejni sobi podjetja.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v znesku 3,000.000 SIT z
veljavnostjo 90 dni.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
60 dni od nastanka dolžniško-upniškega
razmerja oziroma izstavitve situacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: na razpis se lahko prijavi vsaka pravna ali fizične oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa
in ima za opravljanje dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– izpolnitev zakonskih pogojev za izvedbo javnega naročila,
– dokazila o finančni sposobnosti, poravnanih obveznosti in zakonitem poslovanju,
– zagotovila o kadrih, opremljenosti in
prostih kapacitetah, potrebnih za izvedbo
javnega naročila,
– in drugi pogoji, določeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 6. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– izpolnitev formalnih pogojev (izključitveni pogoj),
– popolnost ponudbe,
– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– morebitni krajši rok izvedbe,
– reference pri sorodnih delih,
– reference pri sorodnih delih v kompleksu naročnika,
– morebitne druge ugodnosti ponudnika.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba Zver Boštjan, vodja
investicij.
17., 18.
Komunala, javno podjetje, d.o.o.,
Murska Sobota

6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
maj 1999, dokončanje del julij 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Komunalno podjetje Ptuj, d.d., Žnidaričevo nabrežje 3, 2250 Ptuj, kont. oseba Marijan
Gregorinčič.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 19. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 10.000 SIT, ki jo zainteresirani ponudniki plačajo na ŽR Komunalnega podjetja Ptuj, št. 52400-601-12440, ali na blagajni investitorja.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
5. 4. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunalno podjetje Ptuj,
d.d., Žnidaričevo nabrežje 3, 2250 Ptuj –
tajništvo podjetja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 5. 4. 1999 ob
12.15, na naslovu: Komunalno podjetje
Ptuj, d.d., Žnidaričevo nabrežje 3, 2250
Ptuj, v jedilnici podjetja.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bo navedena v razpisni dokumentaciji.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo v 60 dneh po izstavljeni situaciji.
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:
bodo navedene v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 30. 4. 1999.
15.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: podrobnejše informacije ponudniki dobijo na Komunalnem podjetju Ptuj, d.d., Žnidaričevo nabrežje 3, 2250 Ptuj, kontaktna
oseba
Marijan
Gregorinčič,
tel.
062/787-511, int. 13.
17., 18.
Komunalno podjetje Ptuj, d.d.

Št. 4-99
Ob-1483
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Komunalno podjetje Ptuj, d.d., Žnidaričevo nabrežje 3, 2250 Ptuj,
062/771-360.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Skorba.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izvedba globinskega vodnjaka VG 4 in povezovalnega vodovodnega cevovda v črpališču Skorba (gradbena in montažna
dela), v ocenjeni vrednosti 35,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)

Št. 74/99
Ob-1485
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno komunalno podjetje Grosuplje, Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje, faks
061/761-389.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Špaja dolina.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izgradnja nove komunalne deponije v Špaji
dolini. Ocenjena vrednost del je
360,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
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ali za vse skupaj: da. Minimalni obseg sklopov bo naveden v razpisni dokumentaciji.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: ne.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
po podpisu pogodbe oziroma po dogovoru,
dokončanje del do konca leta 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: dvig
razpisne dokumentacije je možen po predhodni enodnevni najavi ter ob predložitvi
dokazila o plačilu stroškov razpisne dokumentacije, na Javnem komunalnem podjetju Grosuplje, Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje, kontaktna oseba: Irena Stražišar, tel.
061/762-311, vsak dan med 8. in 10. uro.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 23. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): za kritje stroškov razpisne dokumentacije mora
interesent vplačati 10.000 SIT na ŽR št.
50130 - 601 - 31198, s pripisom razpisna
dokumentacija Špaja dolina.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: rok za oddajo ponudbe
na sedežu naročnika je - ne glede na vrsto
prenosa - do 6. 4. 1999 do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno komunalno podjetje
Grosuplje, Cesta na Krko 7, Grosuplje.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Komunalna deponija
Špaja dolina - Ne odpiraj“. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 7. 4. 1999 ob 9. uri
na Javnem komunalnem podjetju Grosuplje. Ponudniki, ki bodo prisotni na javnem
odpiranju ponudb morajo predložiti komisiji
pismeno pooblastilo.
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% vrednosti ponudbe, katere veljavnost mora biti usklajena z veljavnostjo ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilni rok 60 dni po situacijah do 90%
pogodbene vrednosti, 10% po končni situaciji, ki se izstavi po uspešno opravljenem
tehničnem pregledu.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: na razpis se lahko prijavi vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa
in ima za opravljanje dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– izpolnitev zakonskih pogojev za izvedbo javnega naročila,

– dokazilo o solventnosti, o poravnanih
obveznostih in zakonitem poslovanju,
– zagotovila o kadrih, opremljenosti in
prostih kapacitetah potrebnih za izvedbo javnega naročila,
– in drugi pogoji določeni 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):
– popolnost ponudbe,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– druge ugodnosti.
Način uporabe meril je naveden v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posredujeta Irena Stražišar, dipl. inž. ali Janez Skarlovnik,
d.i.a., tel. 061/762-311.
Opozorilo: najnižja ponudbena cena še
ne predstavlja najugodnejše ponudbe. Naročnik si pridružuje določiti eventuelno manjši obseg del od razpisanega z ozirom na
razpoložljiva sredstva ali odstopiti od podpisa pogodbe. V obeh primerih ponudniki nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine iz
tega naslova.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
namera z navedbo gradnja komunalne deponije v Špaji dolini je bila objavljena v Uradnem listu št. 48-49 z dne 3. 7. 1998.
Javno komunalno podjetje
Grosuplje, d.o.o.
Št. 351-21/97
Ob-1487
1. Naročnik , poštni naslov, številka telefaksa: Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča št.
5, 1430 Hrastnik, faks 0601/44-041.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3.čl. ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Hrastnik–Marno, Krištandol.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: gradnja vodovoda Marno, odcep Unično–Krištandol; II. etapa.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso predvidene.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del 1.
avgust 1999, čas izvedbe del je 2 meseca.
7. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Hrastnik Pot Vitka Pavliča 5, 1430
Hrastnik.
(b) Datum od kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 24. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 10.000 SIT nakažite na ŽR Občine Hrastnik, št.
52710-630-10061, z navedbo predmeta
naročila.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 26. 3. 1999 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Hrastnik, Pot Vitka
Pavliča 5, 1430 Hrastnik.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje bo 26. 3. 1999 ob 11. uri
v sejni sobi Občine Hrastnik, Pot Vitka
Pavliča 5.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
spremeljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% vrednosti ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
izstavitev začasnih mesečnih situacij z rokom plačila 30 dni od izstavitve.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, ki ji bo dodeljeno javno
naročilo: registracija oziroma obrtno dovoljenje za opravljanje dejavnosti.
14. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 26. 3. 1999 ob
11. uri.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
fiksnost cen, finančni pogoji (kredit, odlog
plačila, sistem “ključ v roke”), rok izvedbe,
garancija, usposobljenost, kompletnost ponudbe).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: po tel. 0601/43-600, Sihur Tomaž.
17., 18.
Občina Hrastnik

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

Razveljavitev
Št. 8/7-78/80-99
Ob-1380
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, razveljavlja postopek javnega naročila, objavljenega v Uradnem listu RS, št.
72 z dne 23. 10. 1998, Ob-7434, za izbiro
najugodnejšega ponudnika za pripravo projektne dokumentacije nadomestne gradnje
objekta Počitniški dom Strunjan.
Obrazložitev: revizijska komisija je v
skladu z 68. členom ZJN razveljavila sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika, naročnika pa napotila na ponovno presojo in
odločanje o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Po ponovni presoji se je naročnik odločil, da ne bo oddal javnega naročila nobenemu od ponudnikov in bo ponovil javni razpis za oddajo storitev brez omejitev.
Telekom Slovenije, d.d.
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Ob-1326
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za malo gospodarstvo in
turizem, Trubarjeva 11, 2000 Maribor, telefaks 062/223-530.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: namen razpisa je subvencioniranje deleža stroškov malih
podjetij pri pridobitvi certifikata sistema
kakovosti po standardih ISO 9000.
4. Kraj izvedbe: predmet javnega naročila se izvaja po posameznih podjetjih v Sloveniji.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: razpis je namenjen enotam malega gospodarstva s skupnim številom zaposlenih do
največ 50 ljudi, ki so ali bodo v letu 1998 ali
1999 uspešno zaključila s postopkom pridobivanja certifikata sistema kakovosti po standardih ISO 9000, ISO 14000.
(b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do konca proračunskega leta.
9. (a), (b), (c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: vloge se sprejemajo
do porabe sredstev oziroma do konca proračunskega leta.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: prosilci pošljejo vloge na naslov: Ministrstvo za malo gospodarstvo in
turizem, Trubarjeva 11, 2000 Maribor, z
označbo “Ne odpiraj! Prijava na javni razpis
– subvencioniranje deleža stroškov malih
podjetij pri pridobitvi certifikata sistema kakovosti po standardih ISO 9000, ISO
14000”. Nepopolnih in neustrezno dostavljenih in označenih vlog komisija ne bo
obravnavala.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje prispelih vlog bo vsako drugo sredo v mesecih začenši z 10. 3. 1999 ob 10.
uri, v prostorih Ministrstva za malo gospodarstvo in turizem, Trubarjeva 11, 2000 Maribor.
12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: podjetjem, ki bodo vložila popolne vloge, bo ministrstvo krilo stroške do višne 300.000 SIT.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: na razpis se lahko prijavijo vsa mala podjetja (s področja Republike Slovenije), ki so ali bodo v letu 1998 ali
1999 uspešno zaključila s postopkom pridobivanja certifikata sistema kakovosti po
standardih ISO 9000, ISO 14000.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
podjetja, ki se prijavijo na razpis, morajo v
svoji vlogi predložiti:
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– osnovne podatke o firmi (registracija,
dejavnost, število zaposlenih, bilanca stanja
v letu 1998, številka žiro računa podjetja,
davčna in matična številka podjetja);
– podatke o izvajalcu izobraževalnega
procesta;
– overjena kopija pridobljenega certifikata po standardih ISO 9000, ISO 14000.
Vsi tako pridobljeni podatki bodo uporabljeni le za namene tega razpisa.
16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): na razpis se lahko prijavijo vsa mala podjetja (s
področja Republike Slovenije), ki so ali bodo v letu 1998 ali 1999 uspešno zaključila
s postopkom pridobivanja certifikata sistema kakovosti po standardih ISO 9000, ISO
14000 in pridobila certifikat s strani certifikacijskega organa, ki:
– ima akreditacijo USM – SA ali
– je v postopku akreditacije USM – SA
ali
– ima akreditacijo s strani akreditacijskega organa, člana EA s podpisanim sporazumom o medsebojnem priznanju akreditacijskih listin.
18. Druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o svoji vlogi obveščeni najkasneje
v roku 60 dni od prejema vloge.
19., 20.
Ministrstvo za malo gospodarstvo in
turizem
Ob-1327
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: OŠ Vižmarje Brod, Na gaju 2, 1210
Ljubljana, tel./faks 061/152-11-98.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: prevozi šolskih otrok
OŠ Vižmarje Brod v letu 1999.
Orientacijska vrednost naročila za leto
1999 je 2,980.000 SIT.
4.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: prevoze lahko opravljajo za dejavnost registrirani prevozniki z dovoljenjem pristojnega
organa za prevoz oseb, s svojimi ali najetimi
vozili, ki morajo biti opremljeni za prevoze
učencev in ustrezno licenco za opravljanje
prevozov potnikov v cestnem prometu.
(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev:
a) prevozi šolskih otrok OŠ Vižmarje
Brod v šolo in iz šole za koledarsko leto
1999 (1,680.000 SIT),
b) mestni prevozi šolskih otrok OŠ Vižmarje Brod za koledarsko leto 1999
(300.000 SIT),
c) medkrajevni prevozi šolskih otrok OŠ
Vižmarje Brod za koledarsko leto 1999
(1,000.000 SIT).
Ponudniki lahko kandidirajo tudi za del
razpisanih storitev.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 1. 4. 1999 do
31. 12. 1999 (v dnevih, ko poteka pouk).

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: OŠ
Vižmarje Brod, Na gaju 2, 1210 Ljubljana,
tajništvo.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 17. 3. 1999
do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT nakazati na račun šole št. 50104-603-52555.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 19. 3. 1999 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: OŠ Vižmarje Brod, Na gaju
2, 1210 Ljubljana, z napisom “Ponudba –
Ne odpiraj” z navedbo javnega razpisa na
katerega se ponudba nanaša. Ovitki morajo
biti zapečateni. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 3. 1999 ob 17. uri v zbornici OŠ Vižmarje Brod, Na gaju 2, Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
5% bančna garancija za vrednost ponudbe
od vrednosti storitve, ki mora veljati ves čas
pogodbe.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: plačilo po opravljenem delu v zakonskem roku.
14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
so navedene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: datum odpiranja.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena prevoza na kilometer,
– plačilni pogoji in fiksnost cen,
– kvaliteta in tehnična brezhibnost vozil
s katerimi se bo izvajal prevoz šolarjev (ponudnik predloži naslednje podatke o vozilih,
in sicer: število vozil, starost vozil, opremljenost, datum zadnjega tehničnega pregleda),
– primernost voznikov za prevoz otrok,
– 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.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši ponudnik.
18., 19., 20.
OŠ Vižmarje Brod
Št. 265-2/99
Ob-1358
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za promet in zveze, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, faks
1788-143.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izbira izvajalca za ti-
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skanje dovolilnic in ostalih listin za prevoze v mednarodnem cestnem prometu. Tiskanje mora biti izvedeno skladno z
normami, ki veljajo za tiskanje vrednostnih
papirjev, s poudarkom na zaščiti pred ponarejanjem. Z izvajalcem bo sklenjena pogodba za tiskanje več emisij.
Predvidena količina je 400.000 dovolilnic. Format dovolilnice je A4. Tisk: prva
stran štiribarvna, druga stran enobarvna.
Predvidena zaščita v tisku: hologramska
zaščita, tisk “UV” nevidne barve, enojno številčenje dovolilnic. Papir dokumentni 90 g z
vodnim znakom. Oblikovanje: izvajalec sam
poskrbi za oblikovanje in postavitev tekstov
v dogovoru z naročnikom. Mutacije: 75 mutacij teksta in ca. 15 mutacij barv. Dodatne
količine: izvajalec se obveže izdelati dodatne manjše količine dovolilnic po zahtevku
naročnika tudi preko leta po isti ceni, kot je
ponudba za kos ob glavnem naročilu. Izdelava 25 kompletov vzorcev posameznih dovolilnic in ostalih listin.
Format in oblika ostalih listin morata biti
izdelana v skladu s specifikacijo naročnika.
Skupna ocenjena vrednost naročila znaša 15,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: na lokaciji ponudnika.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: zakon o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97), zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/96, 78/97, 87/97), zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
34/98, 91/98), zakon o prevozih v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 72/94, 18/95,
54/96, 48/98), zakon o obligacijskih razmerjih, zakon o prometnem davku (Ur. l.
RS, št. 4/93), pravilnik o merilih, postopku
in načinu delitve dovolilnic za mednarodni
cestni prevoz stvari (Ur. l. RS, št. 73/97,
3/98, 33/98), pravilnik o postopku, merilih
za delitev in uporabi CEMT dovolilnic (Ur. l.
RS, št. 79/97), pravilnik o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 91/98), odredba o obvezni
vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97), odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o obvezni
vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št. 63/97), navodilo o izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 1/98).
(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: posameznih razpisnih storitev ponudniki ne morejo ponuditi.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudniki lahko ponudijo samo
razpisano varianto ponudbe, drugih variant
ponudbe naročnik ne bo upošteval.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek tiskanja prve
emisije je predviden v juniju 1999. Rok za
izvedbo tiskanja posamezne emisije je 10
dni.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za promet in zveze, Sektor za cestni promet, Langusova ulica 4, Ljubljana. Ponudniki lahko dobijo dodatne informacije na

Ministrstvu za promet in zveze, Langusova
4, Milan Ljumovič ali Silvo Drole, tel.
178-80-000.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vse informacije se
dobijo pri kontaktnih osebah, navedenih
pod točko 9. (a).
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: komisija bo upoštevala le ponudbe, ki bodo prispele na naslov
Ministrstva za promet in zveze do 25. 3.
1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za promet in zveze, Oddelek za cestni promet, Langusova
4, Ljubljana, v zapečatenih kuvertah z označbo “Javni razpis – dovolilnice za mednarodni cestni prevoz blaga – Ne odpiraj”.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 31. 3. 1999 ob 9. uri,
v prostorih Ministrstva za promet in zveze,
Langusova 4, Ljubljana, v sobi 601. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni do 8. 4. 1999.
12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: rok plačila ne sme
biti krajši od 30 dni od dneva izstavitve računa.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– ime firme in dokazila o registraciji (originalni dokumenti ali overjene kopije), z veljavnostjo 60 dni,
– velikost in vrednost firme ponudnika,
bilančno stanje oziroma poročilo za zadnji
dve leti,
– strokovno in tehnično usposobljenost
delavcev in opremljenost,
– plačilni pogoji in druge ugodnosti, ki
jih nudi ponudnik,
– vzorec pogodbe.
16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– strokovna in tehnična usposobljenost
(10%),
– reference ponudnika (5%),
– ponudbena cena, plačilni pogoji
(80%),
– eventualne druge ugodnosti (5%).
18. Druge informacije o naročilu: navedeno pod točko 9. (a).
19., 20.
Ministrstvo za promet in zveze
Št. 51-1/99
Ob-1384
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zdravstveni dom Ajdovščina, Tovarniška 3, 5270 Ajdovščina, 065/16-23-150.
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.
Vrednost naročila: 12,000.000 SIT.

Št.

13 / 5. 3. 1999 / Stran 1157

4. Kraj izvedbe: na lokacijah v Ajdovščini, Tovarniška 3 in v Vipavi, Beblerjeva 5.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:
– zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97),
– odredba o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97 in 63/97).
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: po
razpisni dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudba mora biti celovita,
po specifikaciji iz razpisne dokumentacije.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 1. 6. 1999 do
31. 12. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Ajdovščina, Tovarniška 3,
5270 Ajdovščina – tajništvo, po predhodni
najavi in ob predložitvi dokazila o plačilu
razpisne dokumentacije.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 19. marec 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 5.000 SIT na žiro račun
52010-603-31434 pri APP Ajdovščina.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 30. marec 1999 do
14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom Ajdovščina, Tovarniška 3, 5270 Ajdovščina.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 30. marec 1999 ob 13. uri na upravi Zdravstvenega doma v Ajdovščini, Tovarniška 3.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1% ponudbene vrednosti.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: v skladu z obrazcem pogodbe, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik sklene pogodbo z izbranim ponudnikom.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
so v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 2. april 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena: 60 točk,
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– plačilni pogoji: 10 točk,
– odzivni čas, odgovorne osebe ponudnika: 10 točk,
– druge ugodnosti, ki jih ponudnik ponudi naročniku: 20 točk.
18. Druge informacije o naročilu: po predhodni najavi pri Vidmar Ireni možen ogled.
19., 20.
Zdravstveni dom Ajdovščina
Ob-1388
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: storitev vzdrževanje vozil.
4. Kraj izvedbe: za področje Republike
Slovenije.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ne.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: ne.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: lahko za posamezno področje Slovenije.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od podpisa pogodbe
do 19. 6. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-2311, III.
nadstropje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 26. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, z virmanom ali
splošno položnico na žiro račun št.
51800-601-180.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 4. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 4. 1999 ob 10. uri, Slomškov trg 10,
Maribor, III. nadstropje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 500.000 SIT.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: z virmanom 30
dni od prevzema računa.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
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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 je predložen obrazec izjave, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– da je predložena bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 500.000 SIT,
– da ima veljavno registracijo,
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,
– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
– da zastopniki ponudnika niso bili v preteklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,
– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke, določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila,
– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2, zap. št. 6, največ 3 dni v
preteklih 6 mesecih od dneva sestavitve
obrazca, ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni
bil blokiran več kot 3 dni,
– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od 20,000.000 SIT (obrazec BON
1 I/8),
– da je pooblaščen servis za vozila renault oziroma za tovorna vozila pooblaščen
servis za mercedes oziroma iveco.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 30. 4. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena.
18. Druge informacije o naročilu: do
26. 3. 1999.
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.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 351/99
Ob-1392
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27, Celje, tel.
063/425-255, faks 063/441-800.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: letno in zimsko vzdrževanje cest (LZ, JP, JPP, pasaže, parkirišča, podvozi s črpališči) po specifikaciji na območju Mestne občine Celje
(123 km). Ocenjena vrednost naročila je
letno 25,000.000 SIT; zimsko 77,000.000
SIT.
4. Kraj izvedbe: območje Mestne občine Celje.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o cestah (Ur. l. RS, št. 29/97).
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: v razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: dela se oddajo v celoti ločeno letno-zimsko.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: samo na podlagi
razpisne dokumentacije.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: kot je določeno v razpisni dokumentaciji.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja del: od podpisa pogodbe do
31. 12. 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Celje, Komunalna direkcija,
Prešernova 27, 3000 Celje pri Slavici Založnik.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka
8. 3. 1999 do srede 17. 3. 1999 vsak delovnik od 8. do 10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR Mestne
občine
Celje,
št.
računa
50700-630-9010105 pri Agenciji za plačilni promet Celje.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
dostavljene do torka 6. 4. 1999 do 14. ure.
Ponudbe, ki bodo prispele po tem roku bodo naslovniku zapečatene vrnjene.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27, 3000
Celje – tajništvo.
Ponudba mora biti oddana v zapečateni
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
letno in zimsko vzdrževanje cest (LZ, JP,
JPP, pasaže, parkirišča, podvozi s črpališči) v Mestni občini Celje ter točnim naslovom ponudnika.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo v sredo 7. 4. 1999 ob
12. uri na tem naslovu.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% ponudbene
vrednosti.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: v skladu z navodili
o izvrševanju proračuna RS.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik sklene pogodbo z izbranim nosilcem ponudbe.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponudnik za dokazovanje izpolnjevanja pogojev,
je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: do odpiranja
ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): izhodišča so natančneje določena v razpisni dokumentaciji, osnovni izhodišči pa sta cena
in reference.
18. Druge informacije o naročilu: najnižja ponudbena cena še ne predstavlja naj-
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ugodnejše ponudbe. Naročnik si pridržuje
pravico določiti eventualno manjši obseg del
od razpisanih, z ozirom na razpoložljiva finančna sredstva ali odstopiti od podpisa
pogodbe. V nobenem primeru ponudniki nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine iz
tega naslova.
19., 20.
Mestna občina Celje
Št. 351/99
Ob-1393
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27, Celje, tel.
063/425-255, faks 063/441-800.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: letno in zimsko vzdrževanje cest (LG, LZ in LC) po specifikaciji
na območju Mestne občine Celje (142
km). Ocenjena vrednost naročila je letno
22,000.000 SIT; zimsko 20,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: območje Mestne občine Celje.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o cestah (Ur. l. RS, št. 29/97).
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: v
razpisni dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: dela se oddajo v celoti ločeno letno-zimsko.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: samo na podlagi
razpisne dokumentacije.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: kot je določeno v razpisni dokumentaciji.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od podpisa pogodbe
do 31. 12. 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Celje, Komunalna direkcija,
Prešernova 27, 3000 Celje pri Slavici Založnik.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka
8. 3. 1999 do srede 17. 3. 1999 vsak delovnik od 8. do 10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR Mestne
občine
Celje,
št.
računa
50700-630-9010105 pri Agenciji za plačilni promet Celje.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
dostavljene do torka 6. 4. 1999 do 14. ure.
Ponudbe, ki bodo prispele po tem roku bodo naslovniku zapečatene vrnjene.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27, 3000
Celje – tajništvo.
Ponudba mora biti oddana v zapečateni
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
letno in zimsko vzdrževanje cest (LG, LZ in
LC) v Mestni občini Celje ter točnim naslovom ponudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo v sredo 7. 4. 1999 ob
11. uri na tem naslovu.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% ponudbene
vrednosti.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: v skladu z navodili
o izvrševanju proračuna RS.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik sklene pogodbo z izbranim nosilcem ponudbe.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponudnik za dokazovanje izpolnjevanja pogojev,
je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: do odpiranja
ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): izhodišča so natančneje določena v razpisni dokumentaciji, osnovni izhodišči pa sta cena
in reference.
18. Druge informacije o naročilu: najnižja ponudbena cena še ne predstavlja najugodnejše ponudbe. Naročnik si pridržuje
pravico določiti eventualno manjši obseg del
od razpisanih, z ozirom na razpoložljiva finančna sredstva ali odstopiti od podpisa
pogodbe. V nobenem primeru ponudniki nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine iz
tega naslova.
19., 20.
Mestna občina Celje
Št. 8/7-45/7-99
Ob-1398
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks 061/134-40-50.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca storitev brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: priprava projektne dokumentacije nadomestne gradnje objekta Počitniški dom Strunjan, z naslednjimi
fazami:
1. projekt rušenja sedanjega objekta,
2. idejni projekt,
3. lokacijska dokumentacija,
4. projekt za pridobitev gradbenega
dovoljenja,
5. pridobitev enotnega dovoljenja za
gradnjo,
6. projekt za razpis,
7. projekt za izvedbo.
Ocenjena
vrednost
naročila:
12,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Strunjan.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor, zakon o graditvi objektov, zakon o
gostinstvu itn.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
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ja odgovornega za izvedbo storitve: kot izhaja iz zahtev razpisne dokumentacije.
6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: kot izhaja iz zahtev
razpisne dokumentacije.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: da.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: najdaljši rok izvedbe
faze 5 naročila je 6 mesecev po podpisu
pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, tajništvo Sektorja za investicije, soba
št. 300.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 3. 1999 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo proti potrdilu o
plačilu 10.000 SIT, razen ponudnikov, ki so
sodelovali že pri prejšnjem razpisu, objavljenem v Ur. l. RS, št. 72/98, pod št.
Ob-7434, ki lahko dokumentacijo prevzamejo brezplačno, razen priloge VI. (projektna naloga), ki je enaka kot pri prejšnjem
razpisu.
Plačilo se izvrši na žiro račun št.
50100-601-35407.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 4. 1999 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, tajništvo Sektorja za
investicije, soba št. 300.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 7. 4. 1999 ob 9. uri, v
sejni sobi št. 4A-06 poslovne stavbe Telekoma Slovenije, d.d., Stegne 19, Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
600.000 SIT, bančna garancija za resnost
ponudbe, trajanje v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: cene so fiksne,
avansov ni, plačuje se na osnovi začasnih
situacij za posamezne faze izdelane in predane dokumentacije. Dokumentacijo pregleda in potrdi posebej imenovana strokovna komisija naročnika v roku največ do 14
dni po predaji. Potrditev komisije je pogoj
za plačilo situacij. Zadnjih 10% pogodbene
vrednosti bo plačal naročnik po prevzemu
vse dokumentacije, ko jo potrdi zgoraj imenovana strokovna komisija.
Rok plačila je 90 dni po predaji situacije
za posamezno fazo.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pisna pogodba.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
razvidne iz razpisne dokumentacije.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: dan javnega
odpiranja: 7. 4. 1999 po 9. uri.
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17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): pri vrednotenju ponudb bo komisija upoštevala
skladnost predložene dokumentacije, z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
Vrednotenje ponudb bo tehnično, ekonomsko-komercialno in pravno.
Komisija bo uporabila naslednjo metodologijo:
A) vrednost ponudbe
– ponudnik z najnižjo ceno dobi 80 točk,
– ponudniki z višjo ceno dobijo za vsak
odstotek nad to najnižjo ceno 0,8 točke
odbitka;
B) ocena predložene idejne zasnove (1
do 15 točk)
Kriteriji ocenjevanja bodo:
– ob upoštevanju vseh določil PUP, urbanistične informacije in omejitev razpoložljivega zemljišča ter upoštevanju zahtevane
kvalitete objekta doseganje čim večje kapacitete (površine, števila nastanitvenih enot,
ležišč, gostinskih sedežev in garaž oziroma
parkirnih prostorov),
– večja ali manjša ustreznost funkcionalno tehnoloških rešitev objekta za večnamensko uporabo, kot je opredeljena v projektni
nalogi,
– boljša ali slabša ustreznost vključevanja v okolje (obalni ambient Strunjanskega
zaliva);
C) ocena predloženih referenc (1 do 15
točk)
Kriteriji ocenjevanja bodo:
– večje ali manjše število že projektiranih objektov, primerljivih z razpisanim, v obdobju od vključno l. 1994 dalje,
– izjave naročnikov referenčnih objektov;
D) roki za izvedbo faze 5 (pridobitev
enotnega dovoljenja za gradnjo)
– najdaljši ponujeni rok (6 mesecev (1
točka),
– rok, krajši od 1. meseca (3 točke),
– rok, krajši od 2 meseca (4 točke),
– rok, krajši od 3 ali več mesecev (5
točk).
18., 19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 23. 10. 1998 pod
št. Ob-7437, objava o izidu – razveljavitvi
pa dne 5. 3. 1999.
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana
Št. 395-9/99
Ob-1409
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Žiri, Trg svobode 2, 4226
Žiri, faks 061/691-355.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalcev brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje zbiranja in
odvoza komunalnih odpadkov iz Občine
Žiri in komunalno deponijo. Ocenjena
vrednost naročila: 90,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Žiri.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
varstvu okolja, zakon o gospodarskih javnih
službah in zakon o lokalni samoupravi.
(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: delna oddaja storitev ni mogoča.
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7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante izvajanja
storitev glede na razpisno dokumentacijo:
variante naj se predložijo v ponudbi.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek del: 1. 5.
1999, končanje: 30. 4. 2008.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Žiri, Trg svobode 2, 4226 Žiri, kont.
oseba Andrej Poljanšek.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 6. 4. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo ponudnikom, in sicer proti plačilu
2.000 SIT na blagajno Občine Žiri.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 4. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Žiri, Trg svobode 2,
4226 Žiri, prvo nadstropje (tajništvo občine).
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 4. 1999 ob 12. uri v sejni sobi Občine
Žiri, Trg svobode 2, Žiri, II. nadstropje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
akceptni nalog v višini 50.000 SIT kot garancija za resnost ponudbe in akceptni nalog v višini 500.000 SIT (izbrani ponudnik)
za dobro izvedbo pogodbene obveznosti.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: razvidno iz razpisne dokumentacije.
14.
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: veljavnost ponudbe je 60 dni po odpiranju ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): določeno v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije se pridobijo samo pisno na
naslovu pod 9. (a) točko.
19., 20.
Občina Žiri
Št. 22/99
Ob-1410
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, 1000 Ljubljana, telefaks
061/177-97-13.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca storitev brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: mletje lesnih odpadkov
in sejanje kompostiranih lesnih odpadkov v letu 1999 za odlagališče komunalnih odpadkov Barje.
3.1. mletje lesnih odpadkov v letu 1999
za odlagališče komunalnih odpadkov Barje,
ocenjena vrednost: 9,000.000 SIT;
3.2. sejanje kompostiranih lesnih odpadkov v letu 1999 za odlagališče komunalnih
odpadkov Barje, ocenjena vrednost:
2,250.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: odlagališče komunalnih
odpadkov Barje, Cesta dveh cesarjev, Ljubljana.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: navedeno v razpisni dokumentaciji.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: navedeno v razpisni dokumentaciji.
(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: da, in sicer za vrsto storitve:
– mletje lesnih odpadkov v letu 1999 za
odlagališče komunalnih odpadkov Barje,
– sejanje kompostiranih lesnih odpadkov
v letu 1999.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: nesprejemljivost variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: leto 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Služba za investicije in razvoj, soba 49, Povšetova ulica 6,
Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: samo osebni prevzem do vključno petka, 19. 3. 1999, ob
delavnikih med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, plačano na žiro
račun št. 50103-601-23953, namen: JR S
1/99 ali pri blagajni Javnega podjetja Snaga
v času od 8. do 9.30 in od 10. do 12. ure.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do vključno četrtka,
25. 3. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje Snaga, d.o.o.,
tajništvo – soba 29, Povšetova ulica 6, 1000
Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
četrtek, 25. 3. 1999 ob 12.30, Javno podjetje Snaga, d.o.o., sejna soba št. 51, Povšetova ulica 6, Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% ocenjene vrednosti, do poteka opcijskega roka.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: plačilo v skladu z
opravljenim delom.
14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 25. 3. 1999,
ob 12. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
za predmet naročila 3.1.
– cena – 50 točk,
– reference – 10 točk,
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za predmet naročila 3.2.
– cena – 50 točk,
– reference – 10 točk.
Način uporabe meril je naveden v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: vodja
izvedbe javnih naročil Ludvik Bonač, dipl.
inž., tel. 177-96-27, 177-96-20.
19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 15. 1. 1999 pod št.
134, Ob-263.
Javno podjetje Snaga, d.o.o., Ljubljana
Št. 8174/99/407
Ob-1460
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, faks 061/174-24-32.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: za izdelavo prostorske
dokumentacije za DV 2 × 110 kV Toplarna–Polje–Beričevo:
– izdelavo terminskega plana,
– proučitev variant, priprava rešitev
in predlog najugodnejše,
– izdelava prostorskih sestavin, planskih aktov občin s programskimi zasnovami,
– izdelava lokacijskega načrta.
Ocenjena
vrednost
naročila:
15,000.000 SIT.
4.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: izvedba naročila je vezana na
zakone, predpise, odločbe in zahteva usposobljenost izvajalca v ta namen.
(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik mora ponuditi celovito ponudbo.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: upoštevana bo le
celovita ponudba.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 19. 5. 1999 do
30. 11. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago pri naročniku, med 10. in 12. uro, v tajništvu Sektorja za investicije, II. nadstropje, Andreja
Mihevc, tel. 174-24-33, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 16. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, virmansko nakazilo na žiro račun št. 50106-601-90093.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. 3. 1999 do 12.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: pri naročniku, vložišče, soba 3 C 5, prevzemnica Katarina Lipovec,
tel. 174-25-11, faks 174-25-02, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 3. 1999 ob 13. uri, pri naročniku, sejna soba B/IV. nadstropje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
1,500.000 SIT, bančna garancija za resnost
ponudbe, trajanje veljavnosti 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: avansa ni, naročnik bo plačeval storitev skladno s terminskim planom in usklajeno dinamiko plačil.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo, v ponudbeni
dokumentaciji mora biti priložen spisek podizvajalcev in navedena pravna oblika odnosa med njimi.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsi zahtevani dokumenti za ugotavljanje sposobnosti ponudnika so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 22. 6. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbena cena, reference ponudnika, rok izvedbe, plačilni pogoji, kvaliteta, druge posebne
ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku.
Merila so podrobno prikazana v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: kontaktna oseba naročnika, za dodatne informacije je Aleš Kregar, tel. 061/174-25-70,
faks 061/174-24-32.
19., 20.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana
Ob-1470
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, faks
062/222-241.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje storitev izkopov in zasipov jarkov za električne
kable, za ozemljitev, jam za vse vrste
drogov na nizkonapetostnem omrežju in
daljnovodih ter ostala drobna dela,
skladno s specifikacijo, ki jo lahko ponudnik dobi pri naročniku.
Ocenjena
vrednost
naročila:
175,000.000 SIT.
Ocenjena vrednost delov naročila, ki se
bodo morda oddajala posamično:
A) nezahtevna
gradbena
dela:
60,000.000 SIT,
B) manj zahtevna elektromontažna dela:
30,000.000 SIT,
C) vzdrževalna gradbeno-obrtniška dela:
50,000.000 SIT,
D) antikorozijska zaščita: 15,000.000 SIT,
E) izvajanje posekov: 20,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: na območju JP Elektro
Maribor (območja Maribora, Ptuja, Sl. Bistrice, Gornje Radgone in Murske Sobote).
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
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ja odgovornega za izvedbo storitve: kot v
razpisni dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: upoštevane bodo tudi ponudbe po teritorialnem principu.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudba mora biti izdelana na način,
kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 12 mesecev, pričetek
17. 5. 1999, dokončanje 17. 5. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na sedežu podjetja Elektro Maribor,
Vetrinjska ul. 2, v vložišču, soba 114, prvo
nadstropje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 25. 3. 1999 do
10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, z virmanom na
žiro račun št. 51800-601-22802, ali na blagajni podjetja.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane najkasneje do 6. 4. 1999 do 12. ure,
ali poslane po pošti na naslov naročnika, s
tem, da je ponudba pravočasna, če prispe
na naslov naročnika v roku, ki je določen v
razpisu, to je do 6. 4. 1999 do 12. ure.
Ponudbe po tem roku ne bodo upoštevane.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
Maribor, Vetrinjska ul. 2, soba 114, prvo
nadstropje.
Prijava ponudnika mora biti oddana v zaprti in žigosani ovojnici, z navedbo točnega
naslova naročnika.
Na kuverti mora biti pripisano “Javni razpis – Ponudba za izbiro ponudnika storitvenih zemeljskih del – Ne odpiraj”. Navedena
mora biti tudi številka objave v Uradnem
listu RS in predmet javnega razpisa.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v sredo, 6. 4.
1999 ob 13. uri, v Elektro Maribor, PE Gradnje, Veselova 11, v dvorani. Predstavniki ponudnikov, ki se bodo udeležili odpiranja ponudb, morajo predložiti podpisano in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 10% vrednosti
ponudbe, ne starejšo od 30 dni, z veljavnostjo 80 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: pogoji plačila se
bodo dokončno oblikovali v pogodbi, skladno z razpisno dokumentacijo.
14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
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ponudnik mora dostaviti dokazila, navedena
v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: po 2. 4.
1999 ne morejo več odstopiti od ponudbe.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kot v
razpisni dokumentaciji.
Merila in način njihove uporabe so podrobneje opisana in določena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji, kontaktna
oseba Matjaž Lepenik, tel. 062/2200-142.
Revizija pri posamezni skupini razpisanih del
storitev ne zadrži izvršitve sklepa pri ostalih
skupinah razpisanih del za storitve.
19., 20.
Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Maribor
Ob-1478
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Sodnik za prekrške, Taborska 2, Grosuplje, faks 061/762-535.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: najem poslovnih prostorov za potrebe sodnika za prekrške
Grosuplje, ocenjena vrednost najema mesečno 88.000 SIT.
Velikost najema: od 70 do 130 kvadratnih metrov bruto površine, obsegati mora
vsaj 6 prostorov za poslovno dejavnost.
4. Kraj izvedbe: mesto Grosuplje.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: za določen čas minimalno 18 mesecev.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: sedež sodnika za prekrške Grosuplje, delovnik med 9. in 11. uro.
(b), (c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: vključno do 22. 3.
1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Sodnik za prekrške, Taborska 2, 1290 Grosuplje.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 3. 1999 ob 10. uri, Sodnik za prekrške, Taborska 2, Grosuplje.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – ne odpiraj”
in številko Uradnega lista RS ter navedbo
predmeta naročila.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 26. 3. 1999.
Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo
razpisano dokumentacijo na sedežu naročnika – kontaktna oseba Jakopin Biserka.
12., 13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba s stalnim bivališčem v
Republiki Sloveniji.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
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tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: ponudniki morajo poleg dokazil in
razpisne dokumentacije predložiti dokazilo
o lastništvu prostorov zemljiškoknjižni izpisek, tlorise prostorov s tehničnim poročilom ter dokazilo o nakazilu varščine za resnost ponudbe v višini enomesečne najemnine.
16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– lokacija najema,
– cena najema,
– kvaliteta prostorov,
– usklajenost s potrebami za dejavnost
sodnika za prekrške.
Merila se uporabljajo enakovredno.
18., 19., 20.
Sodnik za prekrške, Grosuplje
Št. 363-14/99
Ob-1481
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, Ljubljana, telefaks
061/178-5579, po pooblastilu Ministrstva
za zdravstvo.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: najem opremljenih poslovnih prostorov za uporabnika Urad
RS za zdravila in Ministrstvo za zdravstvo
v območju ožjega centra Ljubljane, čim
bližje lokaciji Ministrstva za zdravstvo na Štefanovi 5, in sicer:
– varianta A: v okvirni skupni površini ca.
528 m2 za uporabnika Urad RS, za zdravila
brez parkirnih mest,
– varianta B: v okvirni skupni površini ca.
930 m2 za uporabnika Ministrstvo za
zdravstvo vključno z 9 zunanjimi parkirnimi
mesti in z 2 garažnima mestoma.
Ponudba mora zajemati vse razpisane
storitve, in sicer po posamezni varianti ali
po obeh variantah. Ocenjena vrednost naročila znaša za varianto A: ca. 1,800.000
SIT mesečno in za varianto B: ca.
3,200.000 SIT mesečno.
4. Kraj izvedbe: ožji center Ljubljane.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije.
(c)
6., 7, (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve:
– varianta A: takoj po sklenitvi pogodbe
in primopredaji prostorov, vendar najkasneje z dnem 1. 6. 1999, čas trajanja storitve:
nedoločen čas,
– varianta B: takoj po sklenitvi pogodbe
in primopredaji prostorov, vendar najkasneje z dnem 1. 9. 1999, čas trajanja storitve:
nedoločen čas.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a, Ljubljana, kont. oseba Alenka Lamovec, dipl. inž. arh. tel. 061/178-570,
telefaks 061/178-5579.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 12. 3. 1999,
vsak delovni dan od 13. do 15. ure.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 4. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27a, Ljubljana, glavna
pisarna.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 4. 1999 ob 10. uri v sejni sobi na naslovu: Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Servis skunih služb vlade, Gregorčičeva 27a, Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% ponudbene
cene z veljavnostjo do vključno datuma veljavnosti ponudbe, to je do 1. 7. 1999 za
varianto A in 1. 10. 1999 za varianto B.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: skladno z določili
posebnih razpisnih pogojev.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ni zahteve.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti, v področje katere spada izvedba javnega naročila,
– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje
tehničnih
pogojev,
ustrezna pooblastila, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 1. 7. 1999
za varianto A in 1. 10. 1999 za varianto B.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. lokacijska ustreznost (0-30 točk),
2. ustreznost poslovnih prostorov po tehničnih zahtevah za najem poslovnih prostorov (0-95 točk),
3. spreminjanje cen (0-10 točk),
4. plačilni pogoji (2 točki za vsakih 10
dni daljši plačilni rok od zahtevanega, vendar največ za 60 dni),
5. druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
naročniku (0-10 točk).
Pri vrednotenju po točkah od 1 do 5 se
upošteva vplivnostni faktor 0,7,
6. konkurenčnost cen.
Pri vrednotenju posamezne ponudbene
cene se izračuna količnik med najnižjo in
obravnavano ponudbeno ceno veljavne ponudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim faktorjem 0,3, tako dobljeni zmnožek pa se pomnoži s številom 100.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši. Najugodnejša ponudba je tista
ponudba, ki doseže najvišji rezultat po vseh
vrednotenjih po posameznih variantah.
18. Druge informacije o naročilu: ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa
do 29. 4. 1999.
19., 20.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade
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Dvostopenjski javni razpis
Ob-1441
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova
5, 3000 Celje, tel. 063/441-133, faks
063/482-050.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): dvostopenjski javni razpis (51. člen ZJN).
3. Predmet razpisa: celovita tehnološka rešitev medicinske opreme novega
dializnega centra.
4. (a) Kraj dobave oziroma izvedbe je
Splošna bolnišnica Celje, Oblakova 5, Celje.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se lahko dobi v tajništvu
pomočnika direktorja za finance Splošne bolnišnice Celje, Gregorčičeva 3, pri Mileni Vulovič, med 8. in 13. uro, tel. 063/441-133,
faks 063/481-219, po enodnevni predhodni najavi po faksu in predložitvi dokazila o
plačilu razpisne dokumentacije.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 23. 3. 1999 do
13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 2.500 SIT na žiro račun
št. 50700-603-31871.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno predložiti do 26. 3. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno predložiti na naslov, ki je naveden pod točko 9 (a).
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v Splošni bolnišnici Celje, v sejni sobi kirurgije, dne 26. 3.
1999 ob 10. uri.
12., 13., 14., 15., 16., 17.
18. Druge informacije o naročilu: kontaktna oseba naročnika je mag. Ivan Žuran, dr.
med., tel. 063/441-133, faks 063/481-204.
Vprašanja sprejema samo pisno.
Splošna bolnišnica Celje

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. 013470
Ob-1331
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: 22. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, ocena strokovne komisije.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Delo Tiskarna, Dunajska 5,
Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: dobaviti centralno
skladišče Maribor in Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– 120,000.000 kosov rednih poštnih
znamk,
– 12,000.000 kosov priložnostnih
znamk,
– 180.000 kosov ovitkov prvega dne
z znamko in brez znamke,
– 105 kosov žigov prvega dne,
– 4,200.000 kosov rednih dopisnic z
dotiskano znamko,
– 22.000 kosov dotiska na rednih dopisnicah,
– 225.000 kosov ilustriranih dopisnic
z ilustrirano znamko,
– 900.000 kosov pisem z natiskano
znamko in pisemskim papirjem,
– 165.000 kosov biltenov za priložnostne poštne znamke,
– 37.500 kosov prospekta za redne
poštne znamke,
– 25.000 kosov letnega programa izdaje priložnostnih poštnih znamk.
7. Pogodbena vrednost: 145,000.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 177,680.000 SIT, 145,260.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 1 z dne 9. 1. 1999, Ob-34.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 013470
Ob-1332
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: 19. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena s ceno letnega vzdrževanja, prilagodljivost sistema, standardi Pošte
Slovenije, kompleksnost ponudbe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Our Space, d.o.o., Malnarjeva ul. 47, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Maribor, Slomškov
trg 10.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: programska oprema.
7. Pogodbena vrednost: 168,000.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 268,120.687,60 SIT, 119,805.879,80
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 5-86 z dne 18. 12. 1998,
Ob-8969.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št.
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Št. 013470
Ob-1333
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: 22. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, strokovno mnenje tehnologov. Ponudbe so bile nepopolne.
5.
6. (a) Kraj dobave: centralno skladišče
Maribor in Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 245 kosov poštnih mopedov s ščitniki za noge in vetrobrani.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 41,340.050,50 SIT, 38,105.585 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 1 z dne 9. 1. 1999, Ob-35.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 04-09/98/99
Ob-1348
1. Naročnik, poštni naslov: Javne naprave, javno podjetje, d.o.o., Teharska 49,
3000 Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
dobavitelja brez omejitev.
3. Datum izbire: 5. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ustreznost tehničnim zahtevam,
predvideni letni obratovalni stroški, plačilni
in ostali pogoji ponudnikov, zaščita domačih ponudnikov.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Avtotehna Riko, d.d., Litijska cesta 261, 1261 Ljubljana Dobrunje.
6. (a) Kraj dobave: Celje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: delovno vozilo za črpanje in
odvoz fekalij z dodatno črpalko za čiščenje hišne kanalizacije – MB 1824/KA9.
7. Pogodbena vrednost: 23,643.347 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3 ponudniki,
9 vozil.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 25,171.368 SIT, 22,746.758 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 86 z dne 18. 12. 1998;
Ob-8914.
Javne naprave, javno podjetje, d.o.o.,
Celje
Št. 025-13/1999-4
Ob-1359
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ul. št. 12, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 10. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); cene, reference, fiksnost cen,
dobavni roki, ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Mladinska knjiga Birooprema, Dunajska c. 121, 1000 Ljubljana.
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6. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Glavni urad
Geodetske uprave RS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material.
7. Pogodbena vrednost: 9,500.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 6,309.988 SIT, 4,604.178 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 2 z dne 15. 1. 1999, Ob-285.
14.
MOP Geodetska uprava RS
Št. 025-14/1999-6
Ob-1360
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ul. št. 12, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 11. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); cene, reference, fiksnost cen,
dobavni roki, ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Mladinska knjiga Birooprema, Dunajska c. 121, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Ptuj, Ormož.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material.
7. Pogodbena vrednost: 3,500.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,663,171 SIT, 2,263.274 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 2 z dne 15. 1. 1999, Ob-293.
14.
MOP Geodetska uprava RS
Št. 025-12/1999-4
Ob-1361
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ul. št.12, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 11. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); cene, reference, fiksnost cen,
dobavni roki, ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Mladinska knjiga Birooprema, Dunajska c. 121, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Velenje, Mozirje, Žalec.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material.
7. Pogodbena vrednost: 7,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 8,217.311 SIT, 6,195,461 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 2 z dne 15. 1. 1999, Ob-296.
14.
MOP Geodetska uprava RS

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Št. 025-11/1999-5
Ob-1362
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ul. št. 12, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 12. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); cene, reference, fiksnost cen,
dobavni roki, ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Mladinska knjiga Birooprema, Dunajska c. 121, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Maribor, Slovenska
Bistrica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material.
7. Pogodbena vrednost: 5,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 5,613.957 SIT, 4,890.810 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 2 z dne 15. 1. 1999, Ob-289.
14.
MOP Geodetska uprava RS
Št. 025-0/1999-5
Ob-1363
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ul. št. 12, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 11. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); cene, reference, fiksnost cen,
dobavni roki, ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Mladinska knjiga Birooprema, Dunajska c. 121, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Novo mesto, Črnomelj, Trebnje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material.
7. Pogodbena vrednost: 7,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 3,724.107 SIT, 2,797.367 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 2 z dne 15. 1. 1999, Ob-292.
14.
MOP Geodetska uprava RS
Št. 025-9/1999-4
Ob-1364
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ul. št. 12, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 12. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); cene, reference, fiksnost cen,
dobavni roki, ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Mladinska knjiga Birooprema, Dunajska c. 121, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Sevnica, Brežice,
Krško.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material.
7. Pogodbena vrednost: 4,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,776.844 SIT, 2,358.992 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 2 z dne 15. 1. 1999, Ob-294.
14.
MOP Geodetska uprava RS
Št. 025-8/1999-4
Ob-1365
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ul. št.12, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire:4. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); cene, reference, fiksnost cen,
dobavni roki, ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Mladinska knjiga Birooprema, Dunajska c. 121, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Celje, Laško, Šentjur
pri Celju in Slovenske Konjice.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material.
7. Pogodbena vrednost: 9,900.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 12,021,801 SIT, 8,569.136 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 2 z dne 15. 1. 1999, Ob-284.
14.
MOP Geodetska uprava RS
Št. 025-7/1999-5
Ob-1366
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ul. št. 12, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 11. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); cene, reference, fiksnost cen,
dobavni roki, ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Mladinska knjiga Birooprema, Dunajska c. 121, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Koper, Postojna, Sežana in Ilirska Bistrica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material.
7. Pogodbena vrednost: 3,500.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,981,471 SIT, 2,276.884 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 2 z dne 15. 1. 1999, Ob-286.
14.
MOP Geodetska uprava RS

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Št. 025-6/1999-4
Ob-1367
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ul. št. 12, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire:10. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); cene, reference, fiksnost cen,
dobavni roki, ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Perfect d.o.o, Betonova
13a, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Kranj, Jesenice, Radovljica in Škofja Loka.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material.
7. Pogodbena vrednost: 7.500.000 SIT
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 5,769.015 SIT, 6,601.287 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 2 z dne 15. 1. 1999, Ob-287.
14.
MOP Geodetska uprava RS
Št. 025-5/1999-4
Ob-1368
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ul. št. 12, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire:23. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); cene, reference, fiksnost cen,
dobavni roki, ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Piramida, d.o.o., Zagorje,
Polje 10, 1410 Zagorje.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Domžale,
Grosuplje, Kočevje, Logatec, Litija, Kamnik, Cerknica, Trbovlje in Vrhnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material.
7. Pogodbena vrednost: 28,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 29,512.981 SIT, 22,116.413 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 2 z dne 15. 1. 1999, Ob-288.
14.
MOP Geodetska uprava RS
Št. 025-4/1999-5
Ob-1369
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ul. št. 12, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 10. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); cene, reference, fiksnost cen,
dobavni roki, ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Mladinska knjiga Birooprema, Dunajska c. 121, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Murska Sobota, Lendava, Ljutomer, Gornja Radgona.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material.
7. Pogodbena vrednost: 4,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 3,145.244 SIT, 1,948.237 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 2 z dne 15. 1. 1999, Ob-290.
14.
MOP Geodetska uprava RS
Št. 025-3/1999-4
Ob-1370
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ul. št. 12, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire:10. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); cene, reference, fiksnost cen,
dobavni roki, ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Mladinska knjiga Trgovina,
Slovenska 29, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Slovenj Gradec in
Ravne na Koroškem.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material.
7. Pogodbena vrednost: 4,000.000 SIT
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 4,598.433 SIT, 3,999.433 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 2 z dne 15. 1. 1999, Ob-295.
14.
MOP Geodetska uprava RS
Št. 025-2/1999-5
Ob-1371
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ul. št. 12, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 12. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); cene, reference, fiksnost cen,
dobavni roki, ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Grafika Soča d.d., Sedejeva
4, 5000 Nova Gorica.
6. (a) Kraj dobave: Nova Gorica, Ajdovščina,Tolmin.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material.
7. Pogodbena vrednost: 6,500.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 8,274.792 SIT, 4,208.219 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 2 z dne 15. 1. 1999, Ob-291.
14.
MOP Geodetska uprava RS
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Ob-1382
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Rižanski vodovod Koper, d.o.o., Ulica
15. maja št. 13, 6000 Koper.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
dobaviteljev s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti.
3. Datum izbire: 24. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): naročnik je predhodno usposobljenost ugotavljal na podlagi strokovne usposobljenosti, tehnične sposobnosti, izkazanega finančnega stanja, zagotavljanje kvalitetnega materiala v predhodnem obdobju
ter izhodiščnih cen ponudnika na popis iz
razpisne dokumentacije.
5. Ime in naslov ponudnikov, ki jim je
priznana predhodna sposobnost:
– Jordan, d.o.o., Draga 1, 8220 Šmarješke Toplice,
– Zagožen, d.o.o., Matke 84, 3312 Prebold,
– Štefanič Adolf s.p., Dupleška c. 61,
2000 Maribor,
– Andotehna, d.o.o., Prešernova 6,
1310 Ribnica,
– Vodotehnik KM, d.o.o., Cesta ob železnici 1, 3310 Žalec,
– Kala, d.o.o., Pristaniška 31, 6000 Koper,
– Soča, d.d., Pristaniška 4, 6000 Koper,
– INBO, d.o.o., Soška 7, 6000 Koper,
– CMC Ecocon, d.o.o., Tbilisijska 81,
1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: J.P. Rižanski vodovod Koper, d.o.o., Ul. 15. maja 13, Koper.
(b)
7. Pogodbena vrednost: 145,987.300
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 124,474.900 SIT, 104,735.504 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen:
Uradni list RS, št. 4 z dne 22. 1. 1999;
Ob-457.
13.
J.P. Rižanski vodovod Koper,
d.o.o.-s.r.l.
Ob-1447
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 21. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): kvaliteta, plačilni pogoji in druga
merila iz razpisne dokumentacije.
Utemeljitev: podjetju Deisy, d.o.o., ni bila dodeljena sposobnost, ker ni izpolnjeval
merila plačilnih pogojev.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
Za sklop črna in barvna metalurgija se
sposobnost prizna naslednjim ponudnikom:
– Inpos, Opekarniška 2, 3000 Celje,
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– Merkur, Cesta na Okroglo 7, 4202
Naklo,
– Elektrotehna set, Pod Trančo 2, 1000
Ljubljana,
– Kovinotehna, Mariborska 7, 3000
Celje.
Za sklope elektro material I., II., III. se
sposobnost prizna naslednjim ponudnikom:
– KA-PIS, Novo Celje 8, 3301 Petrovče,
– Elektrotehna set, Pod Trančo 2, 1000
Ljubljana,
– Kovinotehna, Mariborska 7, 3000
Celje,
– Inpos, Opekarniška 2, 3000 Celje,
– Merkur, Cesta na Okroglo 7, 4202
Naklo,
– Tehno Velika Loka, Velika Loka 36,
1290 Grosuplje,
– Elektronabava, Slovenska c. 58, 1000
Ljubljana.
Za sklop ležaji se sposobnost prizna naslednjim ponudnikom:
– KAP-PIS, Novo Celje 8, 3301 Petrovče,
– Elektrotehna set, Pod Trančo 2, 1000
Ljubljana,
– M-TRADE, Prešernova 10, 9250 Gornja Radgona,
– M & M, Vrtna ul. 35, 8340 Črnomelj,
– TINEX, C. Staneta Žagarja 53, 4000
Kranj,
– Merkur, Cesta na Okroglo 7, 4202
Kranj,
– Metalika trade, Brodišče 5, 1236 Trzin,
– BELL, Ptujska c. 13, 2204 Miklavž.
Za sklop tesnilna sredstva se sposobnost prizna naslednjim ponudnikom:
– Elektrotehna, Pod Trančo 2, 1000
Ljubljana,
– Italtehna, Golo Brdo 18a, 1215 Medvode,
– M & M, Vrtna ulica 38, 8340 Črnomelj,
– TINEX, C. Staneta Žagarja 53, 4000
Kranj,
– Astra tehnična trgovina, Staničeva 41,
1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, Toplarniška 19, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava materiala črne in
barvne metalurgije, elektro materiala, ležajev in tesnil.
7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost je definirana v pogodbah ponudnikov.
8.
9. Število prejetih ponudb: 15.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 78 z dne 20. 11.
1998.
13.
Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Št. 4/99
Ob-1469
1. Naročnik, poštni naslov: Dom upokojencev Nova Gorica, Gregorčičeva 16,
5000 Nova Gorica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
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3. Datum izbire: 8. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena in druga merila iz razpisne
dokumentacije.
Javni razpis ni uspel v naslednjih skupinah:
– skupina 1. – sadje,
– skupina 2. – sveža zelenjava in suhe
stročnice,
– skupina 14. – mlevski izdelki,
– skupina 16. – splošno prehrambeno
blago, ker po odpiranju in pregledu ponudb
za javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev nista ostali popolni vsaj dve ponudbi,
oziroma je bil razveljavljen postopek oddaje
javnega naročila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– skupina 3. – kruh in pekarsko pecivo:
Pecivo, d.d., Rejčeva 26, Nova Gorica,
– skupina 4. – jajca: Pivka, d.d., Neverke 30, Košana,
– skupina 5. – zamrznjene ribe: Komar,
d.o.o., Renški podkraj 45A, Renče,
– skupina 6. – konzervirane ribe: Grosist Gorica, d.d., Nikole Tesle 10, Šempeter,
– skupina 7. – perutnina in perutninski
izdelki: Perutnina Ptuj, Potrčeva 10, Ptuj,
– skupina 8. – sveže meso: MIP, d.d.,
Panoviška cesta 1, Nova Gorica,
– skupina 9. – mesni izdelki: MIP, d.d.,
Panoviška 1, Nova Gorica,
– skupina 10. – mleko in mlečni izdelki:
Agroind “Vipava 1894”, Vinarska c. 5, Vipava,
– skupina 11. – zamrznjeni izdelki iz testa: Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska cesta 442, Škofljica,
– skupina 12. – zamrznjena zelenjava:
Žito – Pekarstvo in testeninarstvo, d.o.o.,
Šmartinska 154, Ljubljana,
– skupina 13. – testenine: Žito – Pekarstvo in testeninarstvo, d.o.o., Šmartinska 154, Ljubljana,
– skupina 15. – olja: Oljarica – Tovarna
olja Kranj, d.d., Britof 27, Kranj.
6. (a) Kraj dobave: Dom upokojencev
Nova Gorica, Gregorčičeva 16, Nova Gorica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: vrsta in količina blaga je
razvidna iz razpisne dokumentacije.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina 3. – kruh in pekarsko pecivo:
2,635.716 SIT,
– skupina 4. – jajca: 351.540 SIT,
– skupina 5. – zamrznjene ribe:
235.672 SIT,
– skupina 6. – konzervirane ribe:
594.179,50 SIT,
– skupina 7. – perutnina in perutninski
izdelki: 2,684.942 SIT,
– skupina 8. – sveže meso: 7,065.540
SIT,
– skupina 9. – mesni izdelki: 2,976.887
SIT,
– skupina 10. – mleko in mlečni izdelki:
8,818.025,60 SIT,
– skupina 11. – zamrznjeni izdelki iz testa: 493.500 SIT,
– skupina 12. – zamrznjena zelenjava:
371.740,60 SIT,
– skupina 13. – testenine: 635.333,10
SIT,
– skupina 15. – olja: 553.350 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 22.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina 3.: 2,822.780 SIT, 2,635.716
SIT,
– skupina 4.: 385.020 SIT, 351.540 SIT,
– skupina 5.: 306.268,80 SIT, 235.672
SIT,
– skupina 6.: 663.567 SIT, 594.179,50
SIT,
– skupina 7.: 3,045.374,50 SIT,
2,684.942 SIT,
– skupina 8.: 7,346.710 SIT, 7,065.540
SIT,
– skupina 9.: 3,554.111 SIT, 2,976.887
SIT,
– skupina 10.: 10,574.764 SIT,
8,818.025,60 SIT,
– skupina 11.: 503.695,50 SIT,
493.500 SIT,
– skupina 12.: 374.910,20 SIT,
371.740,60 SIT,
– skupina
13.:
956.151
SIT,
635.333,10 SIT,
– skupina 15.: 682.000 SIT, 553.350
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 76 z dne 6. 11. 1998.
Dom upokojencev Nova Gorica
Ob-1479
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 19. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena cena, kvaliteta, druga merila, objavljena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
a) za dobavo PC računalnikov: Lansom,
d.o.o., Tržaška c. 63, Maribor,
b) za dobavo prenosnih računalnikov:
Inea, d.o.o., Ljubljanska c. 80, Domžale,
c) za dobavo tiskalnikov: Select Tehnology, d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: investicijski nakup PC računalniške opreme.
7. Pogodbena vrednost:
a) za dobavo računalnikov: 18,401.444
SIT,
b) za dobavo prenosnih računalnikov:
15,004.987 SIT,
c) za dobavo tiskalnikov: 5,412.258 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
a) za dobavo računalnikov: 25,991.870
SIT, 18,401.440 SIT,
b) za dobavo prenosnih računalnikov:
20,096.350 SIT, 14,208.578 SIT,
c) za dobavo tiskalnikov: 6,347.909 SIT,
4,838.660 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
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list RS, št. 74-76 z dne 6. 11. 1998;
Ob-7892.
Telekom Slovenije, d.d.,
PE Maribor
Ob-1484
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šola Poljane, Poljane 100, 4223 Poljane, kontaktna
oseba
Ivanka
Oblak,
tel.
064/685-390, faks 064/667-0528.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 5. 2. 1999 ob 10. uri, v
prostorih OŠ Poljane.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): kvaliteta, cena, dosedanje izkušnje, lastna proizvodnja, plačilni rok, celovitost opisa, skladnost vsebine, posebne
ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
a) Mlekarna Celeia, Arja vas 92, 3301
Petrovče,
b) Emona mesna industrija Zalog, Agrokombinatska 63, 1129 Ljubljana Zalog,
c) Brumec Ručigaj, Testenova 55, 1234
Loka – Mengeš,
d) Jurmes Šentjur, Dobrotinška 15,
3230 Šentjur,
e) Mercator Ljubljana, Dunajska 107,
Ljubljana,
f) Economic Poljane, Poljane 65, 4223
Poljane,
g) Impulz Trzin, Motnica 11/I, p. p. 37,
1236 Trzin,
h) Nektar, Brnčičeva 3, 1231 Ljubljana
Črnuče,
i) Osnovna šola Trzin, Špuha 42, 1236
Trzin,
j) Peks Škofja Loka, Kidričeva c. 53,
4220 Škofja Loka,
k) Don Donats, Pševska c., p. p. 546,
4001 Kranj.
6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Poljane, Poljane 100, 4223 Poljane.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila
je sukcesivna dobava živil, po naslednjih
skupinah.
7. Pogodbena vrednost:
1. mleko in mlečni izdelki –
5,500.000 SIT,
2. meso in mesni izdelki – 4,200.000
SIT,
3. ribe in konzervirane ribe –
360.000 SIT,
4. jajca – 100.000 SIT,
5. olja in izdelki – 650.000 SIT,
6. sveža zelenjava in suhe stročnice
– 1,600.000 SIT,
7. zmrznjena in konzervirana zelenjava – 320.000 SIT,
8. sadje – 570.000 SIT,
9. konzervirano sadje – 250.000 SIT,
10. sadni sokovi – 350.000 SIT,
11. žita, mlevski izdelki in testenine –
830.000 SIT,
12. kruh in pekovsko pecivo –
6,000.000 SIT,
13. slaščičarski izdelki in keksi –
1,200.000 SIT,
14. ostalo prehrambeno blago –
1,000.000 SIT.
8.

9. Število prejetih ponudb: 18.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. mleko in mlečni izdelki –
5,934.760 SIT, 3,190.100 SIT,
2. meso in mesni izdelki – 3,456.583
SIT, 143.800 SIT,
3. ribe in konzervirane ribe –
478.070 SIT, 207.270 SIT,
4. jajca – 99.900 SIT, 52.170 SIT,
5. olja in izdelki – 1,087.000 SIT,
609.500 SIT,
6. sveža zelenjava in suhe stročnice
– 2,024.100 SIT, 1,277.400 SIT,
7. zmrznjena in konzervirana zelenjava – 262.200 SIT, 96.274 SIT,
8. sadje – 434.160 SIT, 307.920
SIT,
9. konzervirano sadje – 326.713 SIT,
202.215 SIT,
10. sadni sokovi – 396.600 SIT,
196.560 SIT,
11. žita, mlevski izdelki in testenine –
680.000 SIT, 354.300 SIT,
12. kruh in pekovsko pecivo –
5,275.700 SIT, 4,135.800 SIT,
13. slaščičarski izdelki in keksi –
889.280 SIT, 608.200 SIT,
14. ostalo prehrambeno blago –
657.480 SIT, 492.170 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 87-90 z dne 28. 12. 1998,
Ob-9133.
Osnovna šola Poljane

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. 013470
Ob-1334
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): brez omejitve.
3. Datum izbire: 22. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena, reference na trgu,
zmogljivost – opremljenost.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SCT, d.d., Slovenska 56,
1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja pošte Ljubljana 3.
7. Pogodbena vrednost: 204,589.190
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
248,658.868
SIT
na
ključ,
204,589.190 SIT na ključ.
11., 12.
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13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 2 z dne 15. 1. 1999, Ob-253.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 013470
Ob-1335
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): brez omejitve.
3. Datum izbire: 18. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena, reference na trgu,
zmogljivost – opremljenost.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: MAKRO 5, d.o.o., Vojkovo
nabrežje 30, Koper.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: adaptacija pošte Koper – Kolodvorska.
7. Pogodbena vrednost: 22,800.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 30,154.128 SIT, 22,800.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 4 z dne 22. 1. 1999, Ob-414.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Ob-1411
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor, Titova 38, 2000
Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 23. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najugodnejša cena, primerna ponujena oprema, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Sekar, d.o.o., Krčevinska
42, Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: zamenjava sistema
klimatizacije
Telekomunikacijskega
centra Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 22,389.940 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 8% ponudbene vrednosti.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 36,585.260,86 SIT, 22,389.940 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 4 z dne 22. 1. 1999, Ob-415.
Telekom Slovenije, d.d.
PE Maribor
Ob-1412
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor, Titova 38, 2000
Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 23. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena cena, reference na
področju tk gradnje, reference kadrov.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
a) za izvajanje del na območju Maribora
in Ptuja:
– Telekomunikacije Anton Horvat, s.p.,
Jurčičeva 14, Ljutomer.
V primeru, da ima ponudnik zasedene
kapacitete ali dela ne opravi v dogovorjenem roku, se razpisana dela enakopravno
dodelijo naslednjim ponudnikom:
– PAP Telematika, d.d., Pivovarniška 6,
Ljubljana,
– Tegrad, d.d., Kamniška 41, Ljubljana,
– Gratel, d.o.o., Skorba 40, Ptuj,
– TK & EL, d.o.o., Dimičeva 16, Ljubljana,
– Telsim Igor Berk, s.p., Ljubljanska 14,
Celje,
– Halcom, d.o.o., Olimje 6, Podčetrtek;
b) za izvajanje razpisanih del na območju Slovenj Gradca
Razpisana dela se enakopravno razdelijo naslednjim ponudnikom:
– Telsim Igor Berk, s.p., Ljubljanska 41,
Celje,
– PAP Telematika, d.d., Pivovarniška 6,
Ljubljana,
– Tegrad, d.d., Kamniška 41, Ljubljana,
– Gratel, d.o.o., Skorba 40, Ptuj,
– TK & EL, d.o.o., Dimičeva 16, Ljubljana,
– Halcom, d.o.o., Olimje 6, Podčetrtek,
– Odziv, d.o.o., Na produ 45a, Prevalje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba montažnih in
drugih del na razvodnem naročniškem
omrežju ter investicijsko vzdrževanje tk
omrežja na območju Telekoma Slovenije, PE Maribor.
7. Pogodbena vrednost: po ceniku Telekoma Slovenije.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 80 z dne 27. 11. 1998,
Ob-8418.
Telekom Slovenije, d.d.
PE Maribor
Ob-1413
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor, Titova 38, 2000
Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 23. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena cena, reference na
področju tk gradnje, reference kadrov.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
a) za izvajanje del na območju Maribora:
– Shala Abedin, s.p., Falska 110, Ruše.
V primeru, da ima ponudnik zasedene
kapacitete ali dela ne opravi v dogovorjenem roku, se razpisana dela enakopravno
dodelijo naslednjim ponudnikom:
– TK & EL, d.o.o., Dimičeva 16, Ljubljana,
– PAP Telematika, d.d., Pivovarniška 6,
Ljubljana,
– Gratel, d.o.o., Skorba 40, Ptuj,
– Tegrad, d.d., Kamniška 41, Ljubljana,
– Halcom, d.o.o., Olimje 6, Podčetrtek,
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– Telsim Igor Berk, s.p., Ljubljanska 14,
Celje.
b) za izvajanje razpisanih del na območju Ptuja:
1. Telekomunikacije Anton Horvat,
s.p., Jurčičeva 14, Ljutomer.
V primeru, da ima ponudnik zasedene
kapacitete ali dela ne opravi v dogovorjenem roku, se razpisana dela dodelijo ponudniku:
2. Shala Abedin, s.p., Falska 110,
Ruše.
V primeru, da ima ponudnik zasedene
kapacitete ali dela ne opravi v dogovorjenem roku, se razpisana dela enakopravno
dodelijo naslednjim ponudnikom:
– TK & EL, d.o.o., Dimičeva 16, Ljubljana,
– PAP Telematika, d.d., Pivovarniška 6,
Ljubljana,
– Gratel, d.o.o., Skorba 40, Ptuj,
– Tegrad, d.d., Kamniška 41, Ljubljana,
– Halcom, d.o.o., Olimje 6, Podčetrtek,
– Telsim Igor Berk, s.p., Ljubljanska 41,
Celje;
c) za izvajanje razpisanih del na območju
Slovenj Gradca
Razpisana dela se enakopravno razdelijo naslednjim ponudnikom:
– TK & EL, d.o.o., Dimičeva 16, Ljubljana,
– Hazim Muratovič, s.p., Otiški vrh 172,
Šentjanž,
– PAP Telematika, d.d., Pivovarniška 6,
Ljubljana,
– Gratel, d.o.o., Skorba 40, Ptuj,
– Tegrad, d.d., Kamniška 41, Ljubljana,
– Halcom, d.o.o., Olimje 6, Podčetrtek,
– Telsim Igor Berk, s.p., Ljubljanska 41,
Celje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba gradbenih,
pomožnih in intervencijskih del na tk
omrežju na območju Telekoma Slovenije, PE Maribor.
7. Pogodbena vrednost: po ceniku Telekoma Slovenije.
8.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 80 z dne 27. 11. 1998,
Ob-8417.
Telekom Slovenije, d.d.
PE Maribor
Ob-1468
1. Naročnik, poštni naslov: 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 (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 22. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja ponudbena cena ob zadovoljevanju pogojev za priznano usposobljenost in sposobnost.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SGP Kraški zidar, Cesta na
Lenivec 4, 6210 Sežana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: cestninska postaja
Senožeče na AC Razdrto–Čebulovica.

7. Pogodbena
vrednost:
217,773.700,98 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
225,098.320 SIT, 217,773.700,98 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 86 z dne 18. 12. 1998.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji
Št. 001/99
Ob-1473
1. Naročnik, poštni naslov: MOC Celje,
Zavod za planiranje in izgradnjo, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: najugodnejši ponudniki
so bili izbrani s sklepom št. JN IN001/99
dne 19. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– cenovno najugodnejše ponudbe za posamezni sklop del,
– najustreznejše reference za tovrstna
dela.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
a) Cestno podjetje Celje, d.d., Lava 42,
3000 Celje, “Prometna ureditev”,
b) Ceste-kanalizacija Celje, d.d., Lava 9,
3000 Celje, “Komunalna oprema”.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:
a) gradbena dela za izvedbo krožišča in dovozne ceste do GH Glazija, Celje,
b) gradbena dela za VN elektro napajanje in plinovod, izvedba povezovalnega vodovoda in kanalizacija za potrebe GH Glazija, Celje.
7. Pogodbena vrednost:
a) prometna ureditev: 13,013.360 SIT,
b) komunalna oprema: 11,536.460 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
a) prometna ureditev: 13,931.480 SIT,
13,013.360 SIT,
b) komunalna oprema: 14,133.862 SIT,
11,536.460 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 2 z dne 15. 1. 1999; Ob-220.
Mestna občina Celje
Št. 2/99-229
Ob-1480
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod
Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, Celjska
cesta 16, Šmarje pri Jelšah.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 17. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, fiksnost cen, rok izvedbe
del, reference in plačilni pogoji; utemeljitev
izbire je doseženo najvišje število točk na
podlagi prej omenjenih meril.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradbeništvo, projektiranje,
trgovina, GPT, d.o.o., KIT, Stritarjeva 29,
3250 Rogaška Slatina.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: adaptacija Otroškega dispanzerja v Zdravstveni postaji
Šmarje pri Jelšah.
7. Pogodbena vrednost: 7,860.853 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 8,423.364 SIT, 7,164.750 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 4 z dne 22. 1. 1999; Ob-401.
JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah

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. 403-10/99-2
Ob-1353
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna
uprava Republike Slovenije, Železna cesta
18, Ljubljana, faks 061/302-534.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 22. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): po pregledu in oceni popolnih
ponudb je komisija na podlagi merila ocenila, da ponudba podjetja Present, d.o.o., iz
Ljubljane, najbolj ustreza objavljenim merilom, ker je ponudilo najugodnejše cene,
glede na zahtevano kvaliteto, količino in
kompletnost, ustrezne plačilne pogoje, zagotavlja najkrajše roke izvedbe ter ima reference, ki kažejo na usposobljenost za izvedbo naročila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Podjetje Present, d.o.o., Dolenjska 43.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvajanje tiskarskih, grafičnih, oblikovalskih in
distribucijskih storitev za medijsko informacijsko podporo uvedbe davka na
dodano vrednost v Republiki Sloveniji.
7. Pogodbena vrednost: 18,277.301
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 26,093.150 SIT, 18,277.301 SIT.
11., 12.
Ministrstvo za finance
Št. 846
Ob-1356
1. Naročnik, poštni naslov: Veterinarski
zavod Slovenije, Cesta v Mestni log 51a,
1001 Ljubljana, p. p. 4251, telefon – faks
061/334–033.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev.
3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
12. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): razpis se ponovi zaradi dopolnitve razpisne dokumentacije.
5., 6.
7. Predvidena vrednost naročila: ca.
33,219.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 32,857.045 SIT, 20,082.126 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 84 z dne 11. 12. 1998, št.854
Ob-8711.
Veterinarski zavod Slovenije
Št. 639
Ob-1386
1. Naročnik, poštni naslov: Srednja trgovska šola Ljubljana, Poljanska 28a, 1000
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: sklep o izbiri ni bil sprejet, ker naročniku nista ostali najmanj dve
popolni ponudbi.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– razmerje cena/kvaliteta storitve/obseg
izvedene storitve za določeno ceno ter ostali komercialni pogoji – 5 točk,
– dosedanje izkušnje, reference predvsem na področju predmeta javnega razpisa – obseg in trajanje izvajanja storitve pri
enem naročniku – prednost imajo ponudniki, ki so že izvajali predmet javnega naročila
za več vzgojno-izobraževalnih zavodov – 4
točke,
– kadrovska struktura in strokovne reference zaposlenih, udeležba na ustreznih seminarjih – 3 točke,
– stalnost zaposlenih delavcev – 3 točke,
– finančna likvidnost v zadnjih 6 mesecih – 3 točke.
5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: razpisane računovodske storitve niso bile dodeljene.
7. Pogodbena vrednost: 6,500.000 SIT
na leto.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu RS:
ponovljeni javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 84 z dne 11. 12. 1998, št.
3574, Ob-8661.
Srednja trgovska šola Ljubljana
Št. 640
Ob-1491
1. Naročnik, poštni naslov: Srednja trgovska šola Ljubljana, Poljanska 28a, 1000
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 14. 1. 1999.
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4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– razmerje cena/kvaliteta storitve/obseg
izvedene storitve ter ostali komercialni pogoji – 5 točk,
– dosedanje izkušnje, reference predvsem na področju predmeta javnega razpisa – obseg in trajanje izvajanja storitve pri
enem naročniku – 4 točke,
– kadrovska struktura in strokovne reference zaposlenih, usposobljenost za čiščenje – 3 točke,
– stalnost zaposlenih delavcev – 3 točke,
– finančna zmožnost v zadnjih 6 mesecih – 3 točke,
– uporaba ekološko neoporečnih čistil
– 2 točki.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Zitus, d.o.o., Rimska
cesta 11, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: storitev
čiščenja šolskih in poslovnih prostorov.
7. Pogodbena vrednost: 6,700.000 SIT
na leto.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7,675.668 SIT, 4,945.860 SIT.
11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu RS:
ponovljeni javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 84 z dne 11. 12. 1998, št.
3573, Ob-8662.
Srednja trgovska šola Ljubljana
Ob-1394
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27,
1420 Trbovlje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 28. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): v postopku vrednotenja so bila
upoštevana merila, ki so bila objavljena v
razpisni dokumentaciji:
– cena,
– plačilni pogoji,
– reference,
– morebitne dodatne ugodnosti ponudnika.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Fortuna, d.o.o., Nasipi 45,
1420 Trbovlje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: storitev fizičnega varovanja.
7. Pogodbena vrednost: 9,936.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,137.600 SIT, 9,795.870 SIT.
11., 12.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.
Ob-1467
1. Naročnik, poštni naslov: 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 (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
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3. Datum izbire: 22. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja ponudbena cena ob zadovoljevanju pogojev za priznano usposobljenost in sposobnost.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: OIKOS, d.o.o., Šaranovičeva 36, 1230 Domžale.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: poročilo o vplivih na okolje za cestno povezavo Želodnik–Vodice in obvoznico
Mengeš.
7. Pogodbena vrednost: 7,495.606 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7,775.054 SIT, 7,495.606 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 80 z dne 27. 11.
1998.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji

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. 353/3274
Ob-1448
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško, Slovenija.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: strokovna komisija za izvedbo javnega naročila, ki je bila
imenovana s sklepom ob pričetku oddaje
javnega naročila, št. NAB/DV-14 z dne 15.
2. 1999, je na podlagi dokumentacije, prejete od tehnične službe, ugotovila, da obstaja samo en proizvajalec takšne merilne
opreme, ki popolnoma ustreza tehničnim in
varnostnim zahtevam za potrebe izvajanja
statičnih in/ali dinamičnih testiranj motorno
operiranih ventilov na že obstoječi opremi
CRANE MOVATS-a.
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: 15. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): specifični tehnični in varnostni
zahtevki.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: CRANE MOVATS, A Division of Crane Nuclear Inc., 2825 Cobb Int.
Blvd., Kennesaw Georgia 30152-4352,
U.S.A.
6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško, Slovenija.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: merilna oprema (etaloni
za meritev deformacij + kabli + pištola
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za spajanje + pretvornik signala + računalnik) za testiranje že obstoječe opreme CRANE MOVATS v NEK-u.
7. Pogodbena vrednost: 7,834.563 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 6346/720/3283
Ob-1450
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: strokovna komisija za izvedbo javnega naročila, ki je bila
imenovana s sklepom št. 11 z dne 18. 2.
1999, je ugotovila, da je, glede na tehnične
zahteve NEK-a, glede na to, da je originalni
proizvajalec in dobavitelj že vgrajenih obes
ter glede na nujnost dobave, edini možni
dobavitelj firma BASIC-PSA, INC.
3. Datum izbire: 19. 2. 1999.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: BASIC-PSA, INC., 124 Donald Lane, Johnstown, Pa. 15904, USA.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nakup 400 kom mehaničnih in hidravličnih obes za Remont
1999.
7. Pogodbena vrednost: 200,000.000
SIT.
8., 9., 10., 11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

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. 23/0
Ob-1399
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. in 8.
točki 55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 25. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): za dodeljeno naročilo je usposobljen samo en ponudnik, ki razpolaga z
zahtevano tehnično opremo, ustreznimi
strokovnimi kadri ali s pravicami intelektualne lastnine.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Nukel, d.o.o., Gubčeva 2,
8270 Krško.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: inženirske storitve pri aktivnosti nabavnega inženirja, ki obsegajo vzpostavitev in
evalvacijo tehničnih zahtev kvalitete ter
oceno ekvivalentnosti opreme in delov
procesa nabave.

7. Pogodbena vrednost: 10,012.992 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 28/0
Ob-1436
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. in 4.
točki 55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 26. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): za dodeljeno naročilo je usposobljen samo en ponudnik, ki razpolaga z
zahtevano tehnično opremo, ustreznimi
strokovnimi kadri ali s pravicami intelektualne lastnine.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Nukel, d.o.o., Gubčeva 2,
8270 Krško.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: inženirske storitve pri spremljanju projekta zamenjave uparjalnikov.
7. Pogodbena vrednost: 39,050.880
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 32/0
Ob-1437
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. in 8.
točki 55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 26. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): za dodeljeno naročilo je usposobljen samo en ponudnik, ki razpolaga z
zahtevano tehnično opremo, ustreznimi
strokovnimi kadri ali s pravicami intelektualne lastnine.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Nukel, d.o.o., Gubčeva 2,
8270 Krško.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: inženirske storitve pri procesih konsolidacije MECL-a v nabavnem inženiringu.
7. Pogodbena vrednost: 12,017.280
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 33/0
Ob-1438
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. in 4.
točki 55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 26. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): za dodeljeno naročilo je usposobljen samo en ponudnik, ki razpolaga z
zahtevano tehnično opremo, ustreznimi
strokovnimi kadri ali s pravicami intelektualne lastnine.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Nukel, d.o.o., Gubčeva 2,
8270 Krško.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: inženirske storitve pri procesih konsolidacije MECL-a v nabavnem inženiringu.
7. Pogodbena vrednost: 16,021.632 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 39/0
Ob-1439
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 26. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): za dodeljeno naročilo je usposobljen samo en ponudnik, ki razpolaga z
zahtevano tehnično opremo, ustreznimi
strokovnimi kadri ali s pravicami intelektualne lastnine.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Nukel, d.o.o., Gubčeva 2,
8270 Krško.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: izdelava I & C tehnične dokumentacije.
7. Pogodbena vrednost: 6,008.640 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 20/0
Ob-1440
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 6. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 26. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): za dodeljeno naročilo je usposobljena samo organizacija združenega dela, ki izpolnjuje pogoje za sistematično preiskovanje kontaminacije z radioaktivnimi
snovmi.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Inštitut Ruđer Boškovič Zagreb, Bijenička cesta 54, 10000 Zagreb.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: radiološki monitoring v okolici NE Krško v
letu 1999.
7. Pogodbena vrednost: 42,583.918 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 6335/720/3282
Ob-1444
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa: strokovna komisija za izvedbo javnega naročila, ki je bila
imenovana s sklepom št. 9, z dne 12. 2.
1999, je ugotovila, da je, glede na specifičnost storitev, edini možni izvajalec firma Westinghouse. Westinghouse edini posreduje
specifična znanja o Nuklearni elektrarni Krš-

ko, edini razpolaga z ustrezno opremo, potrebno za usposabljanje, program usposabljanja temelji na predhodnih konsultacijah s
ponudnikom.
3. Datum izbire: 19. 2. 1999.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Westinghouse Energy
Systems Europe, Boulevard Paepsem, 20,
B-1070 Brussels, Belgium.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
izvedba začetnega usposabljanja in
priprava programa za uporabo simulatorja.
7. Pogodbena vrednost: 154,000.000
SIT.
8., 9., 10., 11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 6334/765/3287
Ob-1449
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa: po 3. točki
55. člena ZJN.
3. Datum izbire: 22. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): strokovna komisija za izvedbo
javnega naročila je ugotovila, da je za izvedbo storitve-remontnega servisa usposobljen
samo en ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično opremo, ustreznimi strokovnimi kadri, odobrenimi postopki, ki je zmožen
zagotoviti pravočasno izvedbo servisa in
nam zagotoviti izpolnitev vseh zahtevkov za
zagotovitev kvalitete v NEK.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Enertech-Curtiss-Wright
Flow control Corp. 2950 Birch street, Brea,
California 92821, USA.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: izvajanje in nadzor servisnih del na operatorjih izolacijskih ventilov v sistemu
MFW (glavne napajalne vode) v času remonta elektrarne. Začetek servisnih del je
8. 4. 1999 in bo predvidoma trajal 10 dni.
7. Pogodbena vrednost: 31.596 USD.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Ob-1471
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa: izvajalec je
že dosedaj izvajal dela pod 6. točko za Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na podlagi letnih pogodb za kar je
ustrezno usposobljen (kadri, oprema, programi...).
3. Datum izbire: 24. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): reference in usposobljenost izvajalca, rok za izvedbo, razpolaganje z ustreznimi kadri, opremo, programi in podatkovnimi bazami, predhodne aktivnosti na
enakih nalogah.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Poslovno združenje prehrane Slovenije, G.I.Z., Slovenska 54, Ljubljana.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: izvajanje tehničnih in administrativnih nalog v letu 1999, obdelava in analiza zahtevkov za pridobivanje proračunskih
sredstev.
7. Pogodbena vrednost: 56,710.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ne bo oddal del podizvajalcem.
9., 10., 11.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

ZJN-05-B - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za
dobavo blaga
Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila blaga po 43., 44. in 45. členu
zakona o javnih naročilih

Popravek
V javnem razpisu za ugotavljanje sposobnosti za dobavo živil in materiala za prehrano, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
12 z dne 26. 2. 1999, št. 10/99, Ob-1253
se v 2. (c) točki ocenjena vrednost naročila
pravilno glasi: 140,500.000 SIT.
Uredništvo
Št. 05-4/11-99
Ob-1351
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: JZ Psihiatrična bolnišnica Ormož,
Ptujska c. 33, 2270 Ormož, 702-622.
2. (a) Kraj dobave: Ptujska c. 33, 2270
Ormož.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila in material za prehrano:
A) kruh in pekovsko pecivo – 2,627.600
SIT,
B) meso in mesni izdelki – 12,355.000
SIT,
C) perutnina – 4,018.000 SIT,
D) ribe – 300.000 SIT,
E) jajca – 550.000 SIT,
F) pijače – 1,336.000 SIT,
G) vloženo sadje in zelenjava – 437.300
SIT,
H) zmrznjena zelenjava in zmrznjeni izdelki – 1,604.800 SIT,
I) mleko in mlečni izdelki – 5,132.100
SIT,
J) splošno prehrambeno blago –
5,927.700 SIT,
K) moka in mlevski izdelki – 990.700
SIT,
L) perutnina domača – 3,350.000 SIT,
M) olje jedilno – 1,190.000 SIT.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
39,819.200 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 14 mesecev,
od 1. 5. 1999 do 30. 6. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: JZ Psihiatrična bolnišnica
Ormož, uprava – Krstič Pavla.
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(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 15. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko, s predložitvijo potrdila o nakazilu 4.000 SIT na ŽR
52410-603-30720, s pripisom “javna naročila”.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 31. 3. 1999 do
14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: na naš naslov – uprava, s
pripisom “Ponudba – Ne odpiraj”.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 4. 1999 ob 10. uri – sejna soba – JZ
Psihiatrična bolnišnica Ormož.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: v skladu z razpisno dokumentacijo.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): navedeni v razpisni dokumentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: samo pisno do 26. 3. 1999, na naš
naslov, posebnega sestanka ne bo.
10.
Psihiatrična bolnišnica Ormož
Št. 05-4/11-99
Ob-1352
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: JZ Psihiatrična bolnišnica Ormož,
Ptujska c. 33, 2270 Ormož, 702-622.
2. (a) Kraj dobave: Ptujska c. 33, 2270
Ormož.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: čistilna in pralna sredstva:
A) čistilna sredstva in premazi –
1,900.000 SIT,
B) pralna sredstva – 1,770.000 SIT,
C) papirnata konfekcija – 1,210.000
SIT,
D) ostali čistilni material – 850.000 SIT.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
5,730.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 14 mesecev,
od 1. 5. 1999 do 30. 6. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: JZ Psihiatrična bolnišnica
Ormož, uprava – Krstič Pavla.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 15. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko, s predložitvijo potrdila o nakazilu 4.000 SIT na ŽR
52410-603-30720, s pripisom “javna naročila”.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 31. 3. 1999 do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: na naš naslov – uprava, s
pripisom “Ponudba – Ne odpiraj”.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 4. 1999 ob 10. uri – sejna soba – JZ
Psihiatrična bolnišnica Ormož.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: v skladu z razpisno dokumentacijo.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki za priznanje sposobnosti (40. člen
ZJN): navedeni v razpisni dokumentaciji.
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9. Morebitne druge informacije o naročilu: samo pisno do 26. 3. 1999, na naš
naslov, posebnega sestanka ne bo.
10.
Psihiatrična bolnišnica Ormož
Št. 1002/99
Ob-1385
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dom upokojencev Izola, Kosovelova
22, 6310 Izola, tel. 066/647-121, faks
066/645-211.
2. (a) Kraj dobave: Izola, Kosovelova 22.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago – živila po skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki –
5,645.000 SIT,
2. meso – 6,680.000 SIT,
3. mesni izdelki – 2,760.000 SIT,
4. zmrznjene ribe – 820.000 SIT,
5. jajca – 410.000 SIT,
6. kruh in pecivo – 2,500.000 SIT,
7. zmrznjeni polizdelki slaščic in testa
– 470.000 SIT,
8. sveža zelenjava in sadje –
3,160.000 SIT,
9. zmrznjena zelenjava – 147.000 SIT,
10. krompir – 840.000 SIT,
11. ostalo prehrambeno blago –
4,540.000 SIT.
Vrednost živil po posameznih skupinah
je ocenjena.
Orientacijska količina blaga je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
27,972.000 SIT za osem mesecev.
3. Predvideni čas dobave: sukcesivna
dobava od 1. 5. 1999 do 31. 12. 1999.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Dom upokojencev Izola,
Kosovelova 22, Izola – tajništvo.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
od 8. 3. 1999 do vključno 19. 3. 1999,
vsak delovnik od 8. do 12. ure, v tajništvu
Doma upokojencev Izola.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun
51430-603-30806 – za razpisno dokumentacijo, ali v gotovini na blagajni na sedežu
naročnika, vsak delovnik od 8. do 12. ure.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo prispeti v tajništvo Doma najkasneje do 26. 3.
1999 do 12. ure, ne glede na to, ali bodo
oddane osebno ali po pošti.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dom upokojencev Izola, Kosovelova 22, 6310 Izola, z oznako “Ne odpiraj, ponudba – javni razpis za dobavo živil”.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 29. 3. 1999 ob
11. uri, na sedežu naročnika v Izoli, Kosovelova 22.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
– pogoji iz 40. člena ZJN,
– zagotavljanje najmanj 50% letne količine blaga,

– plačilni rok – 45 dni,
– odzivni čas – 24 ur,
– zagotavljanje dostave blaga,
– reference,
– najnižja končna cena,
– drugi pogoji, določeni v razpisni dokumentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: z izbranimi ponudniki bo sklenjena letna pogodba za dobavo živil po skupinah, v
skladu s 50. členom ZJN.
10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: namera ni bila objavljena.
Dom upokojencev Izola
Ob-1377
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod za zdravstveno varstvo Kranj,
Gosposvetska ul. 12, 4000 Kranj,
064/226-702.
2. (a) Kraj dobave: naslov naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
A. material za mikrobiološko diagnostiko po razpisni dokumentaciji,
B. laboratorijski pribor po razpisni dokumentaciji.
(c) Ocenjena vrednost naročila:
A. 30,900.000 SIT,
B. 7,800.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev,
in sicer od 15. 4. 1999 do 15. 4. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Zavod za zdravstveno varstvo Kranj, Gosposvetska ul. 12, 4000 Kranj,
tajništvo zavoda, Lidija Vidmar, faks
064/226-702.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 15. 3. 1999, med
8. in 12. uro, po enodnevni predhodni najavi po faksu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom ali s
položnico na ŽR št. 51500-603-30393.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 25. 3. 1999 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod za zdravstveno varstvo Kranj, Gosposvetska ul. 12, 4000 Kranj.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom: “Ponudba – Ne odpiraj” in
s številko javnega razpisa v Uradnem listu RS.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 25. 3. 1999 ob
14. uri, na naslovu: Zavod za zdravstveno
varstvo Kranj, Gosposvetska ul. 12, 4000
Kranj, pritličje, sejna soba.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pravna oblika
je skladna z razpisno dokumentacijo.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki za priznanje sposobnosti (40. člen
ZJN): pogoji iz razpisne dokumentacije.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: vse informacije, povezane s tem javnim
razpisom, se sprejemajo do 17. 3. 1999,
po faksu 064/226-702. Naročnik glede na
predmet naročila ne namerava organizirati
posebnega sestanka s ponudniki.
10.
Zavod za zdravstveno varstvo Kranj
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Ob-1378
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod za zdravstveno varstvo Kranj,
Gosposvetska ul. 12, 4000 Kranj,
064/226-702.
2. (a) Kraj dobave: naslov naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
A. nabava sredstev za deratizacijo po
razpisni dokumentaciji,
B. nabava sredstev za dezinsekcijo
po razpisni dokumentaciji.
(c) Ocenjena vrednost naročila:
A. 1,600.000 SIT,
B. 4,500.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev,
in sicer od 15. 4. 1999 do 15. 4. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Zavod za zdravstveno varstvo Kranj, Gosposvetska ul. 12, 4000 Kranj,
tajništvo zavoda, Lidija Vidmar, faks
064/226-702.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 15. 3. 1999, med
8. in 12. uro, po enodnevni predhodni najavi po faksu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom ali s
položnico na ŽR št. 51500-603-30393.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 25. 3. 1999 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod za zdravstveno varstvo Kranj, Gosposvetska ul. 12, 4000 Kranj.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom: “Ponudba – Ne odpiraj” in s številko javnega razpisa v Uradnem listu RS.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 25. 3. 1999 ob
13. uri, na naslovu: Zavod za zdravstveno
varstvo Kranj, Gosposvetska ul. 12, 4000
Kranj, pritličje, sejna soba.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pravna oblika
je skladna z razpisno dokumentacijo.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki za priznanje sposobnosti (40. člen
ZJN): pogoji iz razpisne dokumentacije.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: vse informacije, povezane s tem javnim
razpisom, se sprejemajo do 17. 3. 1999,
po faksu 064/226-702. Naročnik glede na
predmet naročila ne namerava organizirati
posebnega sestanka s ponudniki.
10.
Zavod za zdravstveno varstvo Kranj

3. Predvideni čas dobave: sukcesivno
12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Ministrstvo za obrambo
RS, Uprava za logistiko, Kardeljeva ploščad
24, Ljubljana, kont. oseba Boštjan Purkat,
tel. 171-25-85, soba št. 365, vsak delovni
dan med 11. in 12. uro.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 30. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS PUS 21-A/98), na račun št.
50100-637-55216.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 31. 3. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj, ponudba
PUS 21-A/98 – priznanja in listine MORS”.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 1. 4. 1999 ob
10. uri, na naslovu: Ministrstvo za obrambo
RS, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana, soba
št. 150.
7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):
– izpolnjevanje tehničnih pogojev,
– kapacitete,
– odzivni čas od naročila.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na naslovu: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25, kont. oseba Jasna Ravnikar,
med 8. in 9. uro, vse po predhodni telefonski najavi na številko 061/171-22-92.
10.
Ministrstvo za obrambo RS

Ob-1435
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana, faks
061/131-81-64.
2. (a) Kraj dobave: centralno skladišče
MORS, Miheličeva ulica, Ljubljana-Šentvid,
ali druga lokacija naročnika, ki jo bo navedel v posameznem naročilu.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: priznanja MORS in listine.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
6,000.000 SIT.

Ob-1407
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Komunalna direkcija, Mestna občina
Celje, Prešernova 27, 3000 Celje, telefaks
063/441-800.
2. Kraj izvedbe del: Mestna občina Celje.
3. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
in obrtniških del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično:
novogradnje in rekonstrukcije objektov, naprav in cestne opreme: mostovi,
oporni zidovi, kašte, črpališča ipd. – ca. 15
mio SIT/letno,

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
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cestogradbena dela: rehabilitacija vozišč, rekonstrukcije, sanacije in novogradnje cest – ca. 300 km/letno,
sanacije plazov – ca. 10 primerov/letno,
vzpostavitev prevoznosti cest zaradi
udorov, usadov in plazov – ca. 20 primerov/letno,
izdelava fasad na manj zahtevnih objektih – ca. 2.000 m2/letno,
zidanje podpornih in opornih zidov ca. 1.500 m2/letno,
zaščita usekov, izkopov in nasipov z
zagatnicami - ca. 400 m1/letno,
priprava terena za nanos različnih zaporno-nosilnih slojev – ca. 21.000 m2/letno,
različna tlakovanja - ca. 13.500
m2/letno,
izgradnja vodohranov in rezerovarjev
– ca. 150 m3/letno,
različna zemeljska dela 18.000
m3/letno,
kovinarska dela: sanacije in novogradnje zaščitnih ograj – ca. 2.000 m1/letno,
ključavničarska in inštalaterska dela: javni objekti, javne prireditve,
urejevanje zelenic, grmovnic in drevja – ca. 50.000 m2/letno,
dela z avto-košaro na večjih višinah –
ca. 500 ur/letno,
postavljanje šotorov in odrov za prireditve – ca. 450 m2/leto.
(a) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov:
novogradnje in rekonstrukcije objektov,
naprav in cestne opreme: mostovi, oporni
zidovi, kašte, črpališča ipd. – ca. 15 mio
SIT/letno,
cestogradbena dela: rekonstrukcije in
novogradnje cest – ca. 300 km/letno,
sanacije plazov – ca. 10 primerov/letno,
zidanje podpornih in opornih zidov - ca.
1.500 m2/letno,
zaščita usekov, izkopov in nasipov z zagatnicami - ca. 400 m1/letno,
izgradnja vodohranov in rezerovarjev –
ca. 150 m3/letno.
(b)
(c) Ocenjena vrednost naročila: glej točko 3 oziroma 3a.
4. Predvideni čas izvedbe: 12 mesecev
od dneva izdaje sklepa o priznani sposobnosti.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Komunalna direkcija, Mestna občina Celje,
Prešernova 27, 3000 Celje, telefax:
063/441-800.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od torka 9. marca
1999 do petka (do 12. ure) 12. marca
1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.000
SIT na št. žiro računa 50700-630-9010105
sklic: 00 789022, “za ugotavljanje sposobnosti 1999”. Ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predočiti virman ali položnico o plačilu za razpisno dokumentacijo.
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: rok za oddajo ponudbene dokumentacije je sreda 7. aprila 1999
do 11. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Komunalna direkcija, Mestna občina Celje, Prešernova 27, 3000 Celje, telefax: (063) 441-800.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
datum odpiranja ponudb je četrtek 8. aprila
1999 v sejni sobi Komunalne direkcije,
Mestna občina Celje, Prešernova 27, 3000
Celje.
8. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: osnutek pogodbe, ki jo ob oddaji dela, izvedbi storitve
ali prodaji blaga skleneta pogodbeni stranki: Mestna občina Celje in usposobljeni ponudnik.
9.Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
popolnost ponudbe in ponudbene dokumentacije,
reference ponudnika od leta 1996 do
sedaj,
cene,
dosedanja angažiranost pri izvedbi del
za Mestno občino Celje,
izpolnitev vseh obveznosti ponudnika do
Mestne občine Celje iz naslova predhodnih
odnosov (garancije, pogoji, soglasja) – velja za točke 1.27, 2.1 in 2.2 Tehničnih pogojev razpisne dokumentacije.
10., 11.
Mestna občina Celje
Ob-1428
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Celje, Oddelek za
okolje in prostor ter promet in Zavod za
varstvo okolja, Prešernova 27, 3000 Celje,
faks 063/441-800.
2. Kraj izvedbe del: Mestna občina Celje.
3. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično:
– cestnogradbena dela: izvedba aktivnih ukrepov za umirjanje prometa –
ca. 10 primerov/leto.
Ocenjena vrednost: 5,000.000 SIT na
leto.
– gradbenoinstalacijska dela za nadzor prometa – ca. 5 primerov na leto.
Ocenjena vrednost: 5,000.000 SIT na
leto.
(a) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov:
– cestnogradbena dela: izvedba aktivnih
ukrepov za umirjanje prometa – ca. 10 primerov/leto.
– gradbenoinstalacijska dela za nadzor
prometa – 5 primerov na leto.
(b), (c)
4. Predvideni čas izvedbe: 12 mesecev
od dneva izdaje sklepa o priznanju sposobnosti.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in
prostor ter promet in Zavod za varstvo okolja, Prešernova 27, 3000 Celje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od torka, 9. marca
1999 do 12. marca 1999 do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun št.
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50700-630-10105, sklic: 001, “za ugotavljanje sposobnosti 1999”.
Ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predočiti položnico o plačilu za razpisno dokumentacijo.
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo za priznanje sposobnosti: rok za oddajo ponudbene dokumentacije je sreda, 7. aprila 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: v tajništvo Oddelka za okolje
in prostor ter promet in Zavod za varstvo
okolja Mestne občine Celje, Prešernova 27,
Celje, z označbo “Ne odpiraj – javni razpis
za sposobnost – okolje in prostor”.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
datum odpiranja ponudb je petek, 9. aprila
1999, v sejni sobi Komunalne direkcije, Mestna občina Celje, Prešernova 27, 3000 Celje.
8. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: osnutek pogodbe, ki jo ob oddaji dela izvedbe storitve
skleneta pogodbeni stranki Mestna občina
Celje in usposobljen ponudnik.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
– popolnost ponudbe in ponudbene dokumentacije,
– reference ponudnika,
– cene,
– dosedanje sodelovanje pri izvedbi del
z Mestno občino Celje.
10. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na naslovu: Mestna občina Celje, Oddelek za
okolje in prostor ter promet in Zavod za
varstvo okolja Mestne občine Celje, Prešernova 27, 3000 Celje, kontaktna oseba Iztok Uranjek, tel. 063/484-822, int. 339.
Mestna občina Celje
Ob-1475
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javne naprave, javno podjetje, d.o.o.,
Teharska
49,
3000
Celje,
faks
063/443-114.
2. Kraj izvedbe del: odlagališče komunalnih odpadkov Bukovžlak, Javne naprave,
Teharska 49, Celje.
3. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično:
– manjša gradbena dela na objektih
in napravah,
– sanacija deponije Bukovžlak,
– izdelava projektne dokumentacije,
– zasaditev deponije.
(a), (b)
(c) Ocenjena vrednost naročila: do 5 mio
SIT oziroma do 10 mio SIT.
4. Predvideni čas izvedbe: 12 mesecev
od dneva izdaje sklepa o priznani sposobnosti.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javne naprave, j. p., d.o.o., Teharska 49, 3000
Celje, Meta Širca, tel. 063/483-721.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od objave razpisa do vključno petka, 12. 3.
1999, od 7. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom ali

položnico na žiro račun Javne naprave, j.
p., d.o.o., št. 50700-601-105261.
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo za priznanje sposobnosti: 7. 4. 1999 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javne naprave, javno podjetje, d.o.o., Teharska 49, 3000 Celje, Meta Širca.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 4. 1999 ob 8. uri, v sejni sobi Javne
naprave, javno podjetje, d.o.o., Teharska
49, 3000 Celje.
8.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
– popolnost ponudbe in ponudbene dokumentacije,
– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti,
– reference ponudnika od leta 1996 dalje,
– dosedanja angažiranost pri izvedbi del
za Mestno občino Celje,
– cena storitve.
10.
Javne naprave,
javno podjetje, d.o.o., Celje

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
Ob-1408
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27, 3000 Celje,
063/441-800.
2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:
1. Raziskave, študije, analize, svetovanje in projekti
1.1. Raziskave tržišča - ca. 20 ur/mesečno
1.2. Geološko-geomehanske raziskave
– upoštevale se bodo skupne ponudbe ca. 2,5 mio SIT/letno
1.3. Tehnično-tehnološke raziskave na
premostitvenih in podpornih objektih - ca. 1
mio SIT/letno
1.4. Tehnično-tehnološke raziskave v
nizkogradnji - 0,5 mio SIT/letno
1.5. Ekonomske študije in študije ekonomskih upravičenosti – ca. 2 mio SIT/letno
1.6. Pravne študije – ca. 50 ur/mesečno
1.7. Finančne študije – ca. 50 ur/mesečno
1.8. Prometne študije – ca. 10 ur/mesečno
1.9. Analize različnih koncesioniranih dejavnosti – ca. 50 ur/mesečno
1.10. Tehnično svetovanje
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1.11. Pravno svetovanje
1.12. Ekonomsko svetovanje – skupno
ca. 50 ur/mesečno
1.13. Svetovanje pri vzpostavitvi, vodenju in vzdrževanju komunalno informacijskega sistema na bazi geografsko informacijskega svetovanja – ca. 20 ur/mesečno
1.14. Svetovanje na področju urbanističnih urejanj prostora – ca. 10 ur/mesečno
1.15. Svetovanje na področju oglaševanja – ca. 10 ur/mesečno
1.16. Prevajanje iz tujih jezikov v slovenski oziroma obratno – ca. 10 ur/mesečno
1.17. Izdelava programov za javna naročila investicijskega značaja – ca. 50
ur/mesečno
1.18. Izdelava tehnično-tehnoloških elaboratov – ca. 50 ur/mesec
1.19. Zemljiško-knjižne ureditve za – ca.
10 km cest in javne objekte v lasti Mestne
občine Celje (ledena dvorana, bazen Golovec, Celjska koča, Šmartinsko jezero, letno
kopališče, konjeniški in kinološki poligon)
ca. 30 ur/mesečno
1.20. Izdelava geoloških poročil
1.21. Izdelava geoloških mnenj
1.22. Izvedba terenskih raziskav – upoštevane bodo skupne ponudbe – ca. 30
primerov/letno
1.23. Revizije poslovanja izvajalcev GJS
– ca. 5 revizij/letno
1.24. Izdelava urbanistične dokumentacije – za javne objekte v lasti Mestne občine
Celje
1.25. Izdelava lokacijske dokumentacije– za javne objekte v lasti Mestne občine
Celje
1.26. Geodetske usluge ca. 10 ur/mesečno
1.27. Vodenje gradbenih inženiringov –
upoštevane bodo skupne ponudbe (razen
zadnjih dveh alinej) in se sestoji iz:
– Izdelave projektne dokumentacije –
ca. 5 mio SIT/letno
– Vodenja strokovnega nadzora nad
gradnjo – ca. 2 mio SIT/letno
– Vodenja inženiringa – 3 mio SIT/letno
– Vodenje nadzora nad gradnjo z minimalnimi projektnimi elaborati vzdrževanja
cest – ca. 1,5 mio SIT/letno
– Investicijski inženiring – ca. 3 mio
SIT/letno
1.28. vodenje inženiringov javne razsvetljave v Mestni občini Celje – upoštevane
bodo skupne ponudbe – ca. 5 mio SIT/letno in, ki se sestojijo iz:
– projektiranja
– inženiringa
– nadzora
2. Vzdrževanje javne razsvetljave
ca. 5 mio SIT/letno
3. Nakup računalniške opreme
ca. 2 mio SIT/letno.
3. Kraj izvedbe: Mestna občina Celje.
4. Predvideni čas izvedbe naročila: 12
mesecev od dneva izdaje sklepa o priznani
sposobnosti.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Celje, Komunalna direkcija,
Prešernova 27, 3000 Celje.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od torka 9. marca
1999 do petka (do 12. ure) 12. marca
1999.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.000
SIT na št. žiro računa 50700-630-9010105
sklic: 00 789022, “za ugotavljanje sposobnosti 1999”. Ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predočiti virman ali položnico o plačilu za razpisno dokumentacijo
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: rok za oddajo ponudbene dokumentacije je sreda 7. aprila 1999
do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27, 3000
Celje.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
datum odpiranja ponudb je četrtek 8. aprila
1999 v sejni sobi Komunalne direkcije,
Mestna občina Celje, Prešernova 27, 3000
Celje.
8. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: osnutek pogodbe, ki jo ob oddaji dela, izvedbi storitve
ali prodaji blaga skleneta pogodbeni stranki: Mestna občina Celje in usposobljeni ponudnik.
9.Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
popolnost ponudbe in ponudbene dokumentacije,
reference ponudnika od leta 1996 do
sedaj,
cene,
dosedanja angažiranost pri izvedbi del
za Mestno občino Celje,
izpolnitev vseh obveznosti ponudnika do
Mestne občine Celje iz naslova predhodnih
odnosov (garancije, pogoji, soglasja) – velja za točke 1.27, 2.1 in 2.2 Tehničnih pogojev razpisne dokumentacije.
10., 11., 12.
Mestna občina Celje

lom o plačilu stroškov razmnoževanja v višini 5.000 SIT, katerega plačajo na ŽR Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, št. 50700-601-105256, pri Agenciji za
plačilni promet, enota Celje.
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene ne glede na
način predložitve najkasneje do 6. 4. 1999
do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Vodovod-kanalizacija, JP,
d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje.
Ponudba mora biti zapečatena in označena “Ne odpiraj – ponudba za investicijsko
vzdrževanje”.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 7. 4. 1999 ob 9. uri, v
jedilnici Vodovod-kanalizacija, JP, d.o.o.,
Lava 2a, 3000 Celje.
8.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): dokazila po dokumentaciji za
ugotavljanje sposobnosti,
– ostala dokazila:
1. projektiranje in nadzor: vpis v imenik projektivnih podjetij pri IZS, vsaj en zaposlen mora biti vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS,
2. geodetska dela: pooblastilo za
opravljanje geodetskih del, registracija firme,
3. geološko-geomehanske raziskave:
odločba upravnega organa, da ponudnik izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti,
registracija firme,
4. gradbena dela: odločba upravnega organa, da ponudnik izpolnjuje pogoje
za opravljanje dejavnosti, registracija firme.
10. Morebitne druge informacije o naročilu: skladno s 4. točko 50. člena ZJN si
investitor pridržuje pravico priznati sposobnost večim ponudnikom.
11.
Vodovod-kanalizacija, d.o.o., Celje

Ob-1414
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vodovod-kanalizacija, JP, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, faks 063/42-50-310.
2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: investicijsko vzdrževanje.
Opis: gradbena dela, projektiranje in
nadzor, geodetska dela, geološko-geomehanske raziskave.
Ocenjena vrednost naročila:
1. projektiranje in nadzor: 7,000.000
SIT,
2. geodetska dela: 3,000.000 SIT,
3. geološko-geomehanske raziskave:
1,000.000 SIT,
4. gradbena dela: 15,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe: Celje.
4. Predvideni čas izvedbe naročila: celo
leto.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vodovod-kanalizacija, JP, d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 12. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
zainteresirani ponudniki dvignejo s potrdi-

Ob-1427
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Celje, Zavod za informatiko, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje,
tel. 063/484-822, faks 063/484-559,
e-mail: info@celje.si.
2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:
1. nakup strojne in programske računalniške opreme,
2. vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema Mestne občine Celje,
3. vzdrževanje in razvoj komunalno-informacijskega sistema Mestne občine Celje,
4. uvajanje geografskih informacijskih sistemov (GIS).
3. Kraj izvedbe: Mestna občina Celje.
4. Predvideni čas izvedbe naročila: 12
mesecev od dneva izdaje sklepa o priznani
sposobnosti.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Celje, Zavod za informatiko,
Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od četrtka 11. marca do četrtka 18. marca 1999, od 8. do
12. ure.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun
Mestne občine Celje – uprava št.
50700-630-7010105. Ob dvigu razpisne
dokumentacije je potrebno predložiti virman
ali položnico o plačilu za razpisno
dokumentacijo.
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: rok za oddajo ponudbene dokumentacije je sreda 7. aprila 1999
do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Celje, Zavod
za informatiko, Trg celjskih knezov 9, 3000
Celje.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
datum odpiranja ponudb je petek 9. aprila
1999, ob 10. uri v prostorih Zavoda za informatiko, Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: osnutek pogodbe, ki jo ob
oddaji dela, izvedbi storitve ali prodaji blaga
skleneta pogodbeni stranki: Mestna občina
Celje in usposobljeni ponudnik.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):
– status ponudnika,
– dosedanja angažiranost za Mestno občino Celje,
– tehnične lastnosti,
– pogoji servisiranja,
– komercialni pogoji.
10., 11.
Mestna občina Celje
Ob-1429
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Celje, Oddelek za
okolje in prostor ter promet in Zavod za
varstvo okolja, Prešernova 27, Celje, faks
063/441-800.
2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:
1. Raziskave, študije, analize, svetovanje, projekti:
1.1. razvojni projekti na področju urejanja prometa. Ocenjena vrednost:
15,000.000 SIT na leto.
1.2. svetovanje pri vzpostavitvi, vodenju in vzdrževanju informacijskega sistema
cestnega gospodarstva na bazi geografsko
informacijskega svetovanja. Ocenjena vrednost: 5,000.000 SIT na leto.
2. Nadzor prometa:
2.1. odvoz nepravilno parkiranih vozil
ali zapuščenih vozil in intervencije. Ocenjena vrednsot: 3,000.000 SIT na leto.
3. Izvajanje monitoringa onesnaženosti zraka
3.1. izvajanje meritev onesnaženosti
zraka z SO , Nox, CO, inhalabilnih delcev
2
na obstoječi
avtomatski merilni postaji in
vzdrževanje postaje – kontinuirano celo leto. Ocenjena vrednost: 9,500.000 SIT /celo leto.
3.2. Izvajanje meritev SO in dima na
4 lokacijah in vzdrževanje postaj2 – kontinuirano celo leto. Ocenjena vrednost:
3,300.000 SIT na leto.
3.3. Izvajanje meritev prašnih usedlin
in kadmija, svinca, cinka in titana na petih
lokacijah in njihovo vzdrževanje – kontinui-
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rano celo leto. Ocenjena vrednost:
1,750.000 SIT.
3.4. Izvajanje meritev NO na eni lo2
kaciji in vzdrževanje postaje – kontinuirano
celo leto. Ocenjena vrednost: 1,200.000
SIT na leto.
4. Izvajanje monitoringa onesnaženosti vodotokov:
Ocenjena vrednost: 1,500.000 SIT
na leto.
3. Kraj izvedbe: Mestna občina Celje.
4. Predvideni čas izvedbe naročila: 12
mesecev od dneva izdaje sklepa o priznani
sposobnosti.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in
prostor ter promet in Zavod za varstvo okolja, Prešernova 27, Celje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od torka 9. marca
do 12. 3. 1999 do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na št. žiro računa: 50700-630-10105, sklic: 001, “za ugotavljanje sposobnosti 1999”. Ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predočiti
položnico o plačilu za razpisno dokumentacijo.
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: rok za oddajo ponudbene dokumentacije je sreda 7. aprila 1999
do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: v tajništvo Oddelka za okolje
in prostor ter promet in Zavoda za varstvo
okolja Mestne občine Celje, Prešernova 27,
Celje, z označbo “Ne odpiraj! – javni razpis
za sposobnost – okolje in prostor.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
datum odpiranja ponudb je petek 9. aprila
1999 v sejni sobi komunalne direkcije, Mestna občina Celje, Prešernova 27, Celje.
8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: osnutek pogodbe, ki jo ob
oddaji dela izvedbe storitve skleneta pogodbeni stranki: Mestna občina Celje in usposobljen ponudnik.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):
– popolnost ponudbe in ponudbene dokumentacije,
– reference ponudnika,
– cene,
– dosedanje sodelovanje pri izvedbi del
z Mestno občino Celje.
10. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na naslovu: Oddelek za okolje in prostor ter promet in Zavoda za varstvo okolja Mestne občine Celje, Prešernova 27, Celje, kont. oseba za področje prometa Iztok Uranjek, tel.
063/484-822 int. 339, za področje monitoringa Nina Mašat, tel. 063/484-822 int.
333.
11.
Mestna občina Celje
Ob-1434
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana, faks
061/131-81-64.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:
I. redno servisiranje, popravila po pozivu in generalna popravila fotokopirnih
strojev Canon v ca. vrednosti 30,000.000
SIT,
II. redno servisiranje, popravila po pozivu in generalna popravila fotokopirnih
strojev Minolta v ca. vrednosti 5,000.000
SIT,
III. dobava tonerjev za fotokopirne
stroje Canon v ca. vrednosti 12,000.000
SIT,
IV. dobava tonerjev za fotokopirne
stroje Minolta v ca. vrednosti 3,000.000
SIT.
3. Kraj izvedbe: naslov naročnika po teritoriju Slovenije.
4. Predvideni čas izvedbe naročila: obdobje 12 mesecev.
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. 171-25-85, soba št.
365, vsak delovni dan med 11. in 12. uro.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 30. 3. 1999
do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS PUS 43/98), na žiro račun št.
50100-637-55216.
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 31. 3. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: 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 43/98 – redno servisiranje, popravila
po pozivu in generalna popravila fotokopirnih strojev Canon in Minolta ter dobava tonerjev”.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 1. 4. 1999 ob
9. uri, na naslovu: Ministrstvo za obrambo
RS, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana, soba
št. 150.
8.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): razširjenost servisne mreže, reference ponudnika in cene.
10. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije – tehnični opis
predmeta JR, kontaktna oseba Franc Pojbič, vsak ponedeljek, sredo in petek, do
roka oddaje ponudb, od 8. do 9. ure, na
tel. 061/171-26-15.
11.
Ministrstvo za obrambo RS
Ob-1476
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javne naprave, javno podjetje, d.o.o.,
Teharska
49,
3000
Celje,
faks
063/443-114.
2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:
– tehnično tehnološke raziskave in
ekonomske študije,
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– tehnično in pravno svetovanje,
– izdelava geoloških poročil,
– izvajanje monitoringa izcednih voda in ocen vplivov na okolje, vključno z
analizami,
– računalniško programska oprema
in izvajanje dejavnosti.
Ocenjena vrednost naročila: do 5 mio
SIT.
3. Kraj izvedbe: odlagališče komunalnih
odpadkov Bukovžlak, Javne naprave, Teharska 49, Celje.
4. Predvideni čas izvedbe naročila: 12
mesecev od dneva izdaje sklepa o priznani
sposobnosti.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javne naprave, j.p., d.o.o., Teharska 49, 3000
Celje, Meta Širca, tel. 063/483-721.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od objave razpisa do vključno petka, 12. 3.
1999, od 7. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom ali
položnico na žiro račun Javne naprave, j.p.,
d.o.o., št. 50700-601-105261.
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 4. 1999 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javne naprave, javno podjetje, d.o.o., Teharska 49, 3000 Celje, Meta Širca.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 4. 1999 ob 8. uri, v sejni sobi Javne
naprave, javno podjetje, d.o.o., Teharska
49, 3000 Celje.
8.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):
– popolnost ponudbe in ponudbene dokumentacije,
– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti,
– reference ponudnika od leta 1996 dalje,
– dosedanja angažiranost pri izvedbi del
za Mestno občino Celje,
– cena storitve.
10., 11.
Javne naprave,
javno podjetje, d.o.o., Celje

Javni razpisi
Razveljavitev
Gorska reševalna služba Slovenije, Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana, razveljavlja javni
razpis za izbiro najugodnejšega ponudnika
za dobavo letnih delovnih vetrovk GRS, ki je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 68-69 z
dne 9. 10. 1998, Ob-7183.
Gorska reševalna služba Slovenije,
Ljubljana
Ob-1425
Na podlagi določbe 59. člena zakona o
izvrševanju proračuna RS (Ur. l. RS, št.

5/96, 91/98) in 3. člena zakona o merilih
in postopku za dajanje poroštev Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 21/95 in 18/96) in
v skladu s sklepom Vlade RS, št.
446-04/98-4 (N) z dne 28. 1. 1999, ki se
nanaša na določitev kvote za dajanje poroštev RS za leto 1999, Ministrstvo za promet
in zveze, Langusova 4, Ljubljana objavlja
javni razpis
za pridobivanje poroštev Republike
Slovenije za posojilne obveznosti
javnih podjetij, katerih dejavnost je
izvajanje železniških prometnih storitev
v letu 1999
I. Predmet razpisa je izdaja poroštev Republike Slovenije za posojilne obveznosti
javnih podjetij, katerih dejavnost je izvajanje
železniških prometnih storitev, ki izvirajo iz
vzdrževanja oziroma obnove železniških potniških vagonov in drugih mobilnih sredstev,
ki se uporabljajo v domačem in mednarodnem potniškem prometu, v letu 1999.
Ministrstvo za promet in zveze bo poleg
predpisanih meril, ki jih določa zakon o merilih in postopku za dajanje poroštev Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 21/95 in 18/96)
zahtevalo izpolnjevanje pogoja: poroštvo bo
namenjeno podpori izvajanja vzdrževanja
oziroma obnovi železniških potniških vagonov in drugih mobilnih sredstev, ki se uporabljajo v domačem in mednarodnem potniškem prometu.
II. Pogoji razpisa
1. Posamezno poroštvo se lahko izda
največ do višine 100% neporavnane obveznosti iz posojilne pogodbe, ki je banka (posojilodajalec) ni mogla izterjati na noben
drug zakoniti način.
2. Poroštvo se daje banki za posojilo, ki
je namenjeno za realizacijo dejavnosti, pri
katerih posojilojemalec lahko dokumentira
ustrezen in poroštvu sorazmeren obseg naročil in storitev.
3. Posojilojemalec je z banko dolžan
skleniti posojilno pogodbo, katere pogoji
ne smejo odstopiti od najugodnejših posojilnih pogojev, ki v trenutku zagotavljanja posojila veljajo v Republiki Sloveniji, za ustrezno kategorijo posojilojemalca.
4. Posojilojemalec mora predložiti:
– izpis iz registra pristojnega sodišča ali
registracijske listine pristojnega upravnega
organa,
– opisno izjavo banke, da je posojilojemalec po stanju na dan odobritve posojila
razvrščen v skupino A,B, C po razvrstitvi
terjatev, ki jo predpisuje Banka Slovenije,
– poročilo o vseh bilančnih in nebilančnih terjatvah in obveznostih posojilojemalca
s pripisanimi obrestmi po stanju na dan
predložitve predloga za izdajo poroštvene
izjave, razdeljenih po ročnosti (kratkoročne, dolgoročne),
– obrazec BON 2 Agencije Republike
Slovenije za plačilni promet, nadziranje in
informiranje, Ljubljana,
– bonitetno poročilo prosilca, ki ga izdela Bonitetna služba Slovenske izvozne družbe, d.d.,
– dokazilo, da zoper posojilojemalca niso dani razlogi za uvedbo stečajnega postopka,
– posojilno pogodbo in pogodbo s posojilodajalcem o ustreznem zavarovanju ce-
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lotnega zneska terjatve (hipoteka, cesija terjatev, zastava vrednostnih papirjev ipd.).
5. Posojilojemalec mora hkrati z vlogo
za izdajo poroštva Republike Slovenije predložiti poslovno poročilo za leti 1997 in 1998
(oboje skupaj z bilanco stanja in uspeha) in
poslovni načrt za leto 1999.
6. Za izdajo poroštva za obveznosti z
dospelostjo nad enim letom je posojilojemalec dolžan predložiti študijo upravičenosti naložbe.
7. Republika Slovenija oziroma ministrstvo, pristojno za promet in zveze, lahko
zahteva od prosilca dodatne podatke in informacije.
III. Pogoji poroštva
1. Poroštvo bo dano za obveznost z dospelostjo do sedmih let, v ključenim moratorijem odplačevanja v trajanju od 18 do 24
mesecev.
2. Poslovna banka ponudi posojilojemalcu posojilo, obrestovano po obrestni meri,
ki mora biti:
– za kratkoročne kredite nižja od 4%,
– za dolgoročne kredite nižja od 5%,
Pri izdaji poroštev bodo imela prednost
posojila z nižjo obrestno mero.
3. Republika Slovenija za izdana poroštva zaračunava provizijo, kot jo določa navodilo o postopku za plačilo provizije za poroštva (Ur. l. RS, št. 15/96).
IV. Prednost pri pridobivanju poroštev
RS:
1. Pri dodeljevanju poroštev bodo imela
prednost podjetja ali gospodarske družbe:
– katerih posojilna razmerja so vezana
na odplačilo obveznosti iz mednarodnih posojil, katerih porok je Republika Slovenija;
– katerih dejavnost je vezana na zagotavljanje domačih in mednarodnih obveznosti v železniškem potniškem prometu;
2. Podjetja, katerih sanacijski program,
poslovni načrt in poslovna politika upoštevajo usmeritve v okviru sprejetih tekočih
ukrepov gospodarske in prometne politike;
3. Podjetja, uvrščena v panoge, ki jih
Ministrstvo za promet in zveze obravnava
prednostno, skladno z ukrepi tekoče prometne politike;
4. Podjetja, katerih program, ki ga nameravajo financirati s pridobljenim posojilom, kaže na povečanje kakovosti storitev;
5. Podjetja, ki lahko s certifikatom o
skladnosti sistema zagotavljanja kakovosti s
standardom ISO 9000 dokažejo ustrezno
zagotavljanje kakovosti.
V. Realizacija poroštva
Poslovna banka lahko uveljavlja pravico
do izpolnitve poroštvene obveznosti, le če
je z obvestilom, ki ga mora poslati v petih
dneh po dospelosti obveznosti obvestila ministrstvo, pristojno za finance, da dolžnik ni
izpolnil svoje obveznosti in da je poslovna
banka ukrenila vse, da bi se poplačala iz
premoženja dolžnika.
VI. Rok prijave
Rok prijave je do 8. 4. 1999 do 8.30.
Vloge morajo biti poslane po pošti ali oddane v vložišču Ministrstva za promet in
zveze, Urad za železnice, Langusova 4,
Ljubljana, v zaprti ovojnici z imenom in
naslovom podjetja ali gospodarske družbe ter oznako: Ne odpiraj, prijava na razpis za pridobivanje poroštev Republike
Slovenije“.
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Odpiranje prijav bo v ponedeljek 8. 3.
1999 ob 10. uri v sejni sobi v V. nadstropju
Ministrstva za promet in zveze.
VII. Pogoji za udeležbo pri razpisu so:
– prijava,
– ime in naslov prosilca (identifikacijska
oznaka, matična številka),
– dokazi o izpolnjevanju zahtevanih pogojev.
VIII. Izbor prijav
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 45 dneh po odpiranju ponudb.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobite pri Borutu Prhavcu, tel. 178-8207.
Ministrstvo za promet in zveze,
Ljubljana
Št. 12/99
Ob-1452
Na podlagi določil zakona o raziskovalni
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91), 5. člena
pravilnika o financiranju in sofinanciranju
mednarodnega znanstvenega in tehnološkega sodelovanja Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 62/96 in 11/98), Kulturnega
sporazuma med Vlado Federativne ljudske
republike Jugoslavije in Vlado Republike Italije, podpisanega 3. decembra 1960 v Rimu (Ur. l. SFRJ - Mednarodne pogodbe, št.
1/62), sporazuma o znanstvenem in tehničnem sodelovanju med Vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Republike Italije, podpisanega 10. julija
1980 v Rimu (Ur. l. SFRJ - Mednarodne
pogodbe, št. 11/81), akta o notifikaciji nasledstva sporazumov nekdanje Jugoslavije
z Republiko Italijo (Ur. l. RS - Mednarodne
pogodbe, št. 11/92 (Ur. l. RS, št. 40/92)),
Programa kulturnega sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
Italije v letih 1995 do 1998, podpisanega
20. oktobra 1994 v Rimu ter Protokola prvega zasedanja skupnega slovensko-italijanskega odbora za znanstveno-tehnično sodelovanje, podpisanega 5. marca 1997 v
Rimu, Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana,
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
slovensko-italijanskega znanstvenega
sodelovanja v letih 1999 do 2001
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
2. Predmet razpisa je Program znanstveno-tehnološkega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Italijo za obdobje
1999 do 2001: sofinanciranje medsebojnih obiskov (stroški potovanja in bivanja) slovenskih in italijanskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne raziskovalne projekte, in sicer:
krajših obiskov (do 14 dni) in daljših obiskov (od enega meseca do 3 mesecev).
3. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa:
– 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);
– predlogi projektov se morajo navezovati na projekte temeljnega in aplikativnega
raziskovanja oziroma na razvojno-tehno-
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loške projekte, financirane v okviru nacionalno-raziskovalnega programa (Ur. l. RS,
št. 8/95), ali s strani Ministrstva za znanost
in tehnologijo Republike Slovenije sofinancirane mednarodne projekte;
– prednost pri izbiri bodo imeli predlogi
projektov, ki se nanašajo na usmerjene raziskave;
– slovenski in italijanski nosilec morata
vložiti prijavi načeloma sočasno, v terminu in
na način, ki ga določita pristojni ministrstvi
(Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije ter Ministero dell’Universita e
della Ricerca Scientifica oziroma Ministero
degli Affari Esteri Republike Italije).
4. Vloga na razpis v 2 izvodih mora vsebovati naslednje elemente:
– naslov projekta v slovenskem, italijanskem in angleškem jeziku,
– podatke o prijavitelju,
– podatke o slovenskem in italijanskem
nosilcu projekta z referencami,
– podatke o drugih sodelujočih raziskovalcih in njihove reference,
– kratke življenjepise slovenskega in italijanskega nosilca projekta z najpomembnejšimi publikacijami, ki se nanašajo na vsebino projekta,
– opis projekta.
5. Merila za izbiro so:
– kvaliteta predloga projekta,
– izvedljivost projekta,
– pomembnost projekta v mednarodnih
okvirih,
– uporabnost projekta v praksi.
6. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 10,000.000 SIT.
7. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih
projektov je 2 leti. Predvideni rok začetka
izvajanja je julij 1999.
8. Pisne vloge z vso dokumentacijo in z
oznako “Ne odpiraj, vloga na javni razpis za
sofinanciranje slovensko-italijanskega znanstvenega sodelovanja v letih 1999, 2000,
2001”, morajo vlagatelji dostaviti v zaprtih
ovojnicah na naslov: Alenka Kocjan, Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike
Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
Vloge morajo prispeti v vložišče Ministrstva za znanost in tehnologijo, Trg OF
13, Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa te
vloge, do vključno 1. aprila 1999 do
12. ure.
9. V roku dostavljene in pravilno označene vloge bo odprla komisija za odpiranje
vlog 2. aprila 1999 v prostorih Ministrstva
za znanost in tehnologijo.
10. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji pisno obveščeni po 2. zasedanju skupnega slovensko-italijanskega odbora, predvidoma do konca junija 1999
11. Italijanski partner mora prav tako oddati prijavo na svojem pristojnem ministrstvu
12. Razpisno dokumentacijo lahko vlagatelji dvignejo vsak delavnik od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije,
med 9. in 15. uro v tajništvu Sektorja za
bilateralno znanstveno in tehnološko sodelovanje Ministrstva za znanost in tehnologijo
Republike Slovenije, Ljubljana, Trg OF 13,
tel.: 178-46-00; 178-46-76, ouiroma je dostopna na spletnih straneh (internetu) http://www.mzt.si. Vse dodatne informacije dobite pri Alenki Kocjan (tel. 178-46-89).
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Št. 13/99
Ob-1453
Na podlagi odredbe o načinu oddajanja
subvencij, dotacij in drugih transferov iz
sredstev proračuna RS (Ur. l. RS, št. 5/98),
zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS,
8/91-I) in na podlagi pravilnika o postopku
in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih periodičnih publikacij (Ur. l. RS, št.
66/96) Ministrstvo za znanost in tehnologijo objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izdajanja periodičnih
publikacij
1. Uporabnik proračunskih sredstev je
Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je sofinanciranje izdajanja periodičnih publikacij z znanstveno
vsebino.
3. Periodične publikacije morajo biti
opremljene po mednarodnih bibliografskih
standardih in standardih za znanstveni tisk,
veljavnih v Sloveniji. (Navodila Ministrstva
za znanost za oblikovanje periodičnih publikacij po mednarodnih standardih so objavljena
na
spletnih
straneh
http://www.mzt.si/mzt/dok/nav-oblik-publ.html).
4. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 220 milijonov SIT za
leto 1999 in v primeru izbora periodičnih
publikacij za triletno sofinanciranje do največ 90 milijonov za vsako naslednje leto (do
vključno leta 2001).
V evalvacijskem postopku bo predvidoma razdeljenih 90% teh sredstev, preostanek pa bo porabljen za dodatno sofinanciranje v primeru, da bo izdajatelj v okviru
svoje periodične publikacije natisnil še izbor prispevkov (referatov) z znanstvenega
ali strokovnega srečanja (konference, simpozija ipd).
3. Predmet pogodbe mora biti izpolnjen v
pogodbeno določenih rokih, kar pomeni, da
morajo vsi zvezki periodične publikacije za
tekoči letnik iziti v tekočem koledarskem letu
(razen v redkih izjemah, ko je izhajanje periodične publikacije vezano na šolsko leto).
4. Na javni razpis za sofinanciranje izdajanja periodičnih publikacij se lahko prijavijo
le pravne in fizične osebe, registrirane za
izdajateljsko dejavnost.
5. Vloga na razpis mora vsebovati izpolnjen prijavni obrazec in samostojne priloge:
a) uredniški program za leto 1999 oddan z zapisnikom seje uredniškega odbora,
na kateri je bil sprejet (in še vsebinsko zasnovo, če gre za prvikrat prijavljeno periodično publikacijo),
b) izbor napovedanih člankov za letnik
1999 (in še rokopis člankov za prvo številko, če gre za prvikrat prijavljeno periodično
publikacijo),
c) seznam članov uredniškega odbora (z
nazivi in inštitucijo),
č) predračun tiskarne.
Predračun tiskarne mora vsebovati naslednje tehnične podatke: naklada, obseg
(v avtorskih polah), format, stavek, tisk, vezava, filmi, papir, platnice, ter finančne podatke: cena tiska na izvod in skupni tiskarski stroški.
Izdajatelj periodične publikacije, ki prvič
oddaja vlogo na javni razpis, mora priložiti
tudi celoten letnik za leto 1998.
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6. Minimalne zahteve so:
– izhajanje skladno z letnim načrtom
(brez zamujenih izvodov),
– izpolnjene obveznosti po pogodbi iz
leta 1998 (do razpisa morajo iziti vse številke letnika ’98),
– ustrezna tehnična kakovost po mednarodnih standardih, veljavnih v Sloveniji,
– pisne recenzije znanstvenih člankov,
dokumentirane v uredništvu,
– abstrakt v tujem jeziku oziroma v slovenskem jeziku, če je članek napisan v tujem jeziku,
– katalogizirani vsi članki/prispevki v periodični publikaciji za obdobje 1996 - 1998
v sistemu Cobiss po opredeljeni tipologiji
dokumentov/del.
7. Osnovna merila za izbor so:
– pomen periodične publikacije za razvoj znanstvene vede in slovenske strokovne
terminologije,
– deleč znanstvene oziroma strokovne
vsebine v periodični publikaciji,
– ustrezna tehnična kakovost, upoštevaje mednarodne standarde in navodila MZT,
– indeksiranost revije v zanjo ustrezni podatkovni bazi.
Dodatna merila za izbor so:
– domača stran na internetu (s kazalom
vsake številke in abstrakti),
– dvojezičnost oziroma posebna skrb za
razvoj slovenskega strokovnega izrazja,
– posebna skrb za objavo izsledkov doktorskih nalog v domači periodični publikaciji
pred objavo v tujini,
– stopnja citiranosti periodične publikacije.
8. Prijavne obrazce zainteresirani dvignejo v recepciji Ministrstva za znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana, ali v tajništvu
Oddelka za informacijsko infrastrukturo Ministrstva za znanost in tehnologijo v Mariboru,
Prešernova 17, vsak delavnik med 8. in 15.
uro, ali poiščejo na spletnih straneh
(http://www.mzt.si/mzt/tenders/razp-publ-99.html).
9. Pisne vloge morajo biti opremljene z
mariborskim naslovom Ministrstva, z vidno
oznako “Ne odpiraj, vloga“, z navedbo javnega razpisa “Vloga za javni razpis za sofinanciranje periodičnih publikacij“. Če pošiljatelj pošilja več ovitkov, mora biti vsak od
njih označen z zaporedno številko, njihovo
število pa navedeno v prvem ovitku.
10. Vloge morajo prispeti ne glede na
način prenosa na naslov: Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Oddelek za informacijsko infrastrukturo, Prešernova 17, 2000
Maribor, do 6. aprila 1999 do 12. ure.
11. Odpiranje vlog bo v Mariboru, na
Oddelku za informacijsko infrastrukturo
MZT, Prešernova 17, v sobi 404 v IV. nadstropju, 7. aprila 1999.
12. O izboru bodo prijavitelji obveščeni
najpozneje 60 dni po preteku razpisnega
roka.
Ministrstvo bo z izdajatelji izbranih periodičnih publikacij sklenilo pogodbo o sofinanciranju periodične publikacije.
Triletno pogodbo bo Ministrstvo sklenilo z izdajatelji tistih periodičnih publikacij,
pri katerih bodo v največji meri upoštevani
mednarodni bibliografski standardi in navodila MZT in ki so uvrščene v prvo prioriteto na prednostnem seznamu glede na

izpolnjene minimalne zahteve in osnovna
merila:
a) v skupini periodičnih publikacij, ki imajo več kot 50% znanstvene vsebine,
b) v skupini periodičnih publikacij, ki so
osrednjega pomena za znanost in njeno razvojno aplikacijo.
Enoletno pogodbo bo Ministrstvo sklenilo z izdajatelji tistih periodičnih publikacij, ki
ne bodo uvrščene v kategorijo iz predhodnega odstavka.
13. V letu 1999 (do konca septembra
1999) lahko izdajatelji izbranih periodičnih
publikacij oddajo vlogo na predpisanem
obrazcu za dodatna sredstva, potrebna za
izdajo dodatne številke (suplementa) ali povečanega obsega redne številke, če tam
natisnejo izbor prispevkov (referatov) z
znanstvenega ali strokovnega srečanja (konference, simpozija ipd.). Predpisani obrazec lahko zainteresirani dvignejo ali poiščejo na istih naslovih kot prijavni obrazec (gl.
točko 8).
Izdajatelji se morajo zavezati, da bodo za
sprejem in objavo prispevkov z znanstvenega ali strokovnega srečanja zagotovili enak
recenzentski postopek in merila izbora, kot
veljajo za sprejem in objavo člankov v njihovo periodično publikacijo.
Ministrstvo bo dalo prednost natisu izbora referatov z znanstvenega ali strokovnega
srečanja, če je bilo le-to sofinancirano iz
proračunskih sredstev Ministrstva.
Od znanstvenega ali strokovnega srečanja pa do izida izbora referatov v periodični
publikaciji lahko preteče največ 6 mesecev.
Sredstva za ta namen se delijo do porabe, kar bo objavljeno v Uradnem listu RS.
Izdajatelji periodične publikacije lahko dobijo največ 20% od višine podeljene subvencije za leto 1999.
14. Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo na Oddelku za informacijsko
infrastrukturo Ministrstva za znanost in tehnologijo v Mariboru pri Mileni Juh ali mag.
Renati Zadravec-Pešec osebno ali po telefonu 062/ 22-85-22.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Ob-1455
Na podlagi odredbe o načinu oddajanja
subvencij, dotacij in drugih transferov iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 5-283 /98) objavlja Ministrstvo za
okolje in prostor (v nadaljevanju: ministrstvo)
javni razpis
za sofinanciranje projektov Promocija
varstva okolja
1. Ime in sedež uporabnika ter predmet
razpisa: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana.
S tem razpisom vabimo k oddaji prijav za
pridobitev finančne podpore projektov Promocije varstva okolja. Na podlagi tega razpisa bo finančna podpora odobrena za projekte, ki bodo s promotivnimi aktivnostmi
prispevali k nadaljnjemu razvoju in uresničevanju temeljnih načel ter prednostnih ciljev politike varstva okolja v Sloveniji, kot je
opredeljena v predlogu Nacionalnega programa varstva okolja Republike Slovenije (v
nadaljevanju NPVO).
Prednostna usmeritev NPVO je skrb za
trajnostni razvoj. V skladu s to usmeritvijo se
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bodo na podlagi tega razpisa sofinancirali
projekti, ki bodo promovirali načela trajnostnega razvoja v Sloveniji.
2.Vsebina projektov
Vsebina razpisa je razdeljena na prednostna področja akcijskega programa
NPVO:
a) promocija varstva vodnega okolja,
b) promocija sodobnih oblik ravnanja z
odpadki,
c) promocija ohranjanja in varstva biotske raznovrstnosti in genskih virov,
d) promocija obstoječih in nastajajočih
zavarovanih območij ter dodatno področje,
e) institucionalna krepitev nevladnih okoljevarstvenih organizacij v Sloveniji.
3. Nameni projektov:
– povečati informiranost ciljnih javnosti o
pomenu in prednostih trajnostnega razvoja,
– krepitev zavesti ciljnih javnosti o skupni odgovornosti za stanje v okolju in naravi,
– spodbujati sodelovanje posameznikov
in skupin ter organizacij pri uveljavljanju
ukrepov za uresničevanje trajnostnega razvoja,
– prispevati k spremembi vzorca potrošnje dobrin po načelih trajnosti,
– krepitev vloge nevladnih okoljevarstvenih organizacij pri oblikovanju in implementaciji politike varstva okolja.
4. Oblike sofinanciranja
Sredstva, namenjena sofinanciranju projektov, znašajo 10,9 mio tolarjev. Ministrstvo
bo izbrane projekte sofinanciralo v višini do
50 odstotkov vrednosti projekta. Dotacija
za posamezni projekt ne bo presegala 1
mio SIT.
5. Merila za izbor:
– neposredna povezava z razpisanimi
vsebinami (usklajenost vsebine in ciljev projekta s predmetom razpisa),
– multiplikacijski učinek projektov (prednost bodo imele dejavnosti, katerih učinki
bodo zajeli večje število posameznikov ali
organizacij v okviru ciljnih skupin),
– prednost promocijskih dejavnosti pred
izključno raziskovalnimi,
– spodbujanje dialoga in sodelovanja
med različnimi partnerji varstva okolja (NVO,
podjetja, lokalne skupnosti itd.),
– finančna učinkovitost projekta,
– inovativnost,
– reference izvajalca projekta.
6. Pogoji:
– projekti morajo biti zaključeni do 30.
novembra 1999,
– na razpis se lahko prijavijo fizične in
pravne osebe, registrirane na podlagi zakona o društvih, zakona o ustanovah in zakona
o zavodih (razen javnih zavodov in zavodov
s pravico javnosti), ki imajo uradni sedež na
ozemlju Republike Slovenije.
7. Prijava na razpis mora vsebovati:
– izpolnjen prijavni obrazec iz razpisne
dokumentacije,
– podroben opis predlaganega projekta,
– predstavitev in reference izvajalcev
projekta,
– predračun z natančno opredelitvijo posameznih stroškov projekta in navedbo drugih virov financiranja,
– podatek o trajanju projekta (predvidena roka začetka in zaključka projekta),
– dokazila o registraciji pravnih oseb (odločba),
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– izpolnjen in podpisan vzorec pogodbe.
8. Oddaja prijave
Prijave na razpis skupaj z zahtevano dokumentacijo morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z navedbo točnega naslova prijavitelja in oznako “Prijava na javni razpis Promocija - Ne odpiraj“.
Prijavitelji prijavo pošljejo na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c.
48, 1000 Ljubljana ali jo oddajo v vložišču
ministrstva na istem naslovu.
9. Rok za oddajo prijav
Rok za oddajo prijav je 30 dni po tej
objavi. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo
prijav do 15. ure oddana v vložišču ministrstva ali če je zadnji dan roka oddana na
pošti s priporočeno pošiljko.
Nepravočasne ali nepravilno označene
prijave bodo zavrnjene in odposlane prijaviteljem neodprte, zato mora biti na hrbtni
strani vsake pošiljke naveden naslov pošiljatelja.
10. Obveščanje o izidu razpisa
Komisija bo z odpiranjem prijav pričela
7. aprila 1999. O izidu razpisa bo ministrstvo prijavitelje obvestilo v roku 10 dni
od datuma, ko bo odpiranje končano.
Višino subvencije oziroma sofinanciranja določi ministrstvo glede na razpoložljiva proračunska sredstva in število prijav ter
glede na to, koliko posamezni projekt
ustreza merilom iz 5. točke razpisa.
11. Pogodba o sofinanciranju
Z izbranimi prijavitelji bo ministrstvo
sklenilo ustrezno pogodbo o sofinanciranju.
12. Razpisna dokumentacija
Obvezno razpisno dokumentacijo lahko
potencialni prijavitelji dvignejo vsak delovni
dan od 9. do 15. ure v vložišču Ministrstva
za okolje in prostor, Dunajska c. 48, 1000
Ljubljana , tel. 061/17-87-320.
Dodatne informacije oziroma pojasnila
lahko zainteresirani dobijo na Ministrstvu
za okolje in prostor pri Mateji Simčič, tel.
061/17-87-329, e-pošta: mateja.simcic@gov.si.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-1355
Gorska reševalna služba Slovenije,
Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana, Republika
Slovenija, objavlja
ponovni javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika
za dobavo letnih delovnih vetrovk GRS
1. Naročnik: Gorska reševalna služba
Slovenije, Dvoržakova 9, Ljubljana, Republika Slovenija.
2. Predmet razpisa: letne delovne vetrovke GRS, skladno z razpisnimi pogoji.
3. Količina: ca. 500 kom.
4. Orientacijska vrednost: 12,500.000
SIT.
5. Predvideni rok dobave: dobavni rok
naj bo maksimalno 3 mesece po podpisu
pogodbe oziroma prejetju velikostnih številk s strani naročnika.
6. Posebne zahteve:
– material: GORE-TEX, dvoslojni;
– vodno neprepustno varjeni šivi;
– kapuca v kroju vetrovke, nedeljiva;

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
– funkcionalni žepi, zaščiteni proti udoru vode;
– zategovalne vrvice v pasu in spodaj;
– zadrge kvalitetne (YKK);
– ramena in komolci ojačani proti mehanski obrabi;
– odbojni trakovi.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– reference o dosedanjih dobavah;
– kompletnost ponudbe;
– ponudbena cena;
– plačilni pogoji;
– fiksnost cene.
Naročnik si pridržuje pravico, da upoštevaje kriterije, najcenejše ponudbe ne
izbere kot najugodnejše ali da na podlagi
lastne presoje ne izbere nobenega ponudnika.
8. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj – ponudba za dobavo letnih delovnih vetrovk GRS”.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljateljev.
9. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa, obvezno pa je
potrebno predložiti:
– potrdilo o registraciji in firmi;
– strokovne reference;
– vzorec pogodbe;
– potrdilo o finančnem stanju – BON-1,
BON-2, BON 3, za leto 1997;
– podpisane izjave o plačilnih pogojih in
dobavnih rokih;
– potrjeno bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 10% ponudbene cene;
– vzorec vetrovke, izdelane skladno s
posebnimi razpisnimi zahtevami.
10. Rok oddaje ponudbe: ponudbe morajo ne glede na vrsto prinosa (priporočeno
po pošti oziroma vročeno v tajništvu) prispeti na naslov naročnika do 26. 3. 1999 do
12. ure.
11. Javno odpiranje ponudb bo 2. 4.
1999 ob 16. uri, v sejni sobi Planinske zveze Slovenije.
Predstavniki ponudnika, ki bodo prisotni
ob odpiranju ponudb, morajo imeti s seboj
pisno pooblastilo za zastopanje. Upoštevane bodo le popolne ponudbe, z vsemi zahtevanimi podatki.
Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih ponudb komisija ne bo obravnavala in bodo ponudnikom vrnjene neodprte.
12. Obvestilo o izbiri: ponudniki bodo
obveščeni o izbiri v 20 dneh od dneva javnega odpiranja ponudb.
13. Informacije v času trajanja razpisa:
informacije lahko dobite po 15. uri, pri Toniju Smolejnu, TD 064/710-033.
Gorska reševalna služba Slovenije
Št. 362-53/99-0016-02
Ob-1339
Na podlagi 16. člena stanovanjskega
pravilnika (št. 362-32/95 z dne 7. 1. 1998)
in sprememb in dopolnitev stanovanjskega
pravilnika (št. 362-32/95 z dne 31. 3.
1998) Stanovanjska komisija za dodeljevanje stanovanj sodnikom, državnim tožilcem,
sodnikom za prekrške in osebju na sodiščih, državnih tožilstvih in v organih za postopek o prekrških (v nadaljnjem besedilu: komisija) objavlja

razpis
za dodelitev v najem: službene
garsonjere v Ljubljani, v izmeri
33,49 m2, Zelena pot 30
Na razpis se lahko javijo funkcionarji in
drugi zaposleni pri sodiščih, državnih tožilstvih in v organih za postopek o prekrških, ki
izpolnjujejo pogoje za pridobitev službenega stanovanja po zgoraj navedenem stanovanjskem pravilniku.
Prijava na razpis mora vsebovati:
1. prošnjo z osebnimi podatki prosilca
(in sicer: rojstnimi, stalnega in začasnega
prebivališča, strokovne izobrazbe, delovnega mesta in delovne dobe), zakonski stan,
osebne podatke zakonca, število in starost
otrok in podatke o tem, ali bi službeno stanovanje uporabljal prosilec sam oziroma kdo
naj bi ga poleg prosilca uporabljal (sorodstvena vez s prosilcem),
2. potrdilo o stalnem in začasnem prebivališču,
3. izjavo prosilca, da po 9. členu stanovanjskega pravilnika izpolnjuje pogoje za pridobitev službenega stanovanja,
4. predlog predstojnika organa z obrazložitvijo o številu kadrovskih točk po 13.
členu stanovanjskega pravilnika,
5. podatke o delovnem mestu prosilca
oziroma o tem, v katero skupino sodi po
12. členu stanovanjskega pravilnika,
6. podatek o delovni dobi v organu in na
funkciji oziroma delovnem mestu v kraju,
kjer kandidira za stanovanje (14. člen).
Prosilec mora prošnjo iz 1. točke, dokazilo iz 2. točke in izjavo iz 3. točke prejšnjega odstavka predložiti predstojniku sodišča oziroma državnega tožilstva oziroma
sodniku za prekrške I. stopnje, do 31. marca 1999. Predstojniki okrajnih sodišč in
sodniki za prekrške I. stopnje, vse dospele
vloge s predlogom iz 4. in podatkom iz 5.
ter 6. točke prejšnjega odstavka, predložijo predsedniku pristojnega okrožnega sodišča oziroma predsedniku Senata za prekrške RS.
Komisija bo upoštevala le tiste vloge, ki
jih bodo predsedniki sodišč, vodje državnih
tožilstev in predsednik Senata za prekrške
RS, z vsemi podatki iz tega razpisa, poslali
na Ministrstvo za pravosodje – Stanovanjska komisija za dodeljevanje stanovanj sodnikom, državnim tožilcem, sodnikom za prekrške in osebju na sodiščih, državnih tožilstvih in v organih za postopek o prekrških,
Župančičeva 3, Ljubljana, do 15. aprila
1999.
Ministrstvo za pravosodje
Stanovanjska komisija
Ob-1340
Javno podjetje Stavbna zemljišča Logatec ponovno objavlja na podlagi 2. in 47.
člena zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. l.
RS, št. 44/97) in sklepa nadzornega sveta
Javnega podjetja Stavbna zemljišča Logatec
javni razpis
za oddajo nezazidanih stavbnih
zemljišč za izgradnjo obrtnih delavnic
oziroma industrijskih objektov
1. Predmet oddaje so nezazidana stavbna zemljišča, in sicer:

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Parcele v k. o. Dol. Logatec:
841/17 – pašnik v izmeri 8824 m2,
851/1 – pašnik v izmeri 1051 m2, 849 –
travnik v izmeri 991 m2, 841/53 – pot v
izmeri 370 m2, 841/61 – pašnik v izmeri
956 m2, 851/3 – pašnik v izmeri 451 m2,
841/62 – cesta v izmeri 35 m2, 841/10 –
pašnik v izmeri 389 m2 in 920/72 – pašnik
v izmeri 300 m2.
2. Na zgoraj navedenih nezazidanih
stavbnih zemljiščih je predvidena izgradnja
obrtnih delavnic – skladišč, oziroma industrijskih objektov, katerih velikost se mora
prilagajati izdelanemu idejnemu projektu. Na
zemljiščih je mogoče graditi objekte, ki obsegajo klet in etažo, sama višina etaže pa je
razvidna iz idejnega projekta.
3. Ponudnik mora izdelati svoj idejni projekt zazidave in ga predložiti skupaj s ponudbo. Projekt mora biti skladen z ureditvenim načrtom za območje IOC Logatec
P2-26.
4. Cena za m2 nezazidanega stavbnega zemljišča, v katero je všteta tudi primarna komunalna oprema, znaša na dan
26. 1. 1999 6.562 SIT oziroma tolarsko
protivrednost 68 DEM po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila kupnine. V to ceno niso vključeni prispevki za
priključitev na naprave individualne komunalne rabe.
5. Rok plačila nezazidanega stavbnega
zemljišča je 15 dni po podpisu pogodbe.
6. Plačilo je potrebno zavarovati z bančno garancijo ali s katerim koli drugim veljavnim instrumentom zavarovanja plačila. Instrument zavarovanja je potrebno predložiti
ob podpisu pogodbe. Rok za sklenitev pogodbe o oddaji nezazidanega stavbnega
zemljišča je 30 dni po pravnomočni odločitvi nadzornega sveta Javnega podjetja
Stavbna zemljišča Logatec.
7. Rok za pričetek gradnje je 1 leto,
rok za dokončanje pa 3 leta po podpisu
pogodbe.
8. Davek na promet nepremičnin plača
uspeli investitor.
9. Interesenti naj svoje pisne ponudbe
pošljejo v zaprti ovojnici, v 15 dneh po objavi tega razpisa, na naslov: Javno podjetje
Stavbna zemljišča Logatec, Tržaška cesta
11, 1370 Logatec, z oznako “za javni razpis
IOC Logatec”.
10. Ponudbi priložite potrdilo o vplačilu
varščine v višini 500.000 SIT, ki mora biti
nakazana na ŽR Javnega podjetja Stavbna
zemljišča Logatec, 50170-601-260952.
Neuspelemu ponudniku bomo le-to vrnili
v 8 dneh po končanem javnem razpisu, uspelemu pa bomo varščino upoštevali pri plačilu cene zemljišča po pogodbi. Če uspeli
ponudnik ne sklene pogodbe, varščina zapade.
11. Javno podjetje ni zavezano sklepati
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
12. Pravočasno prispele in vsebinsko
ustrezne ponudbe bo obravnaval nadzorni
svet Javnega podjetja Stavbnega zemljišča
Logatec, v 8 dneh po preteku razpisnega
roka, o izboru pa bo obvestil vse ponudnike, ki se bodo na razpis prijavili.
13. Vse dodatne informacije so na voljo
na tel. 742-869, med 8.30 in 9.30.
Javno podjetje Stavbna zemljišča
Logatec

Št. 119/99
Ob-1342
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), 56.,
57. in 58. člena statuta Občine Šentjernej
(Ur. l. RS, št. 43/95) ter odloka o podelitvi
koncesije za obvezno lokalno javno službo
za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka, sprejetega na 12.
seji, dne 29. 1. 1996, Občina Šentjernej
objavlja
javni razpis
za izbiro koncesionarja za opravljanje
dimnikarskih storitev
1. Koncedent: Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, Šentjernej.
2. Predmet koncesije: opravljanje dimnikarskih storitev na območju Občine Šentjernej.
3. Trajanje koncesije: koncesija se podeljuje za dobo pet let in prične veljati z
dnem podpisa koncesijske pogodbe.
4. Prijava na razpis mora vsebovati naslednje elemente:
– da se izkaže o svojem finančnem stanju,
– da predloži ustanovitveni akt,
– da pripravi program izvajanja dimnikarske službe za čas trajanja koncesije na področju (območju), za katerega prosi za podelitev koncesije,
– da predloži reference o dosedanjem
delu,
– da razpolaga z zadostnim številom strokovnih kadrov za učinkovito upravljanje storitev dimnikarske službe na področju (območju), za katerega prosi za podelitev koncesije.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– strokovna usposobljenost ponudnika
za prevzem razpisne koncesije,
– konkurenčnost cen,
– plačilni pogoji,
– druge posebne ugodnosti ponudnika.
Naročnik si pridržuje pravico, da najcenejša ponudba ni nujno najugodnejša.
6. Koncesionarja izbere komisija za razpis in oddajo del, ki so sofinancirana iz občinskega proračuna, ki je imenovana s strani župana Občine Šentjernej.
Z izbranim koncesionarjem sklene koncesijsko pogodbo župan občine.
7. Kontaktna oseba za morebitna pojasnila in dodatne informacije je inž. Milan
Jakše, tel.068/373-13-14.
8. Rok za prijave je 10 dni od objave v
Uradnem listu RS.
9. Prijave na javni razpis je potrebno poslati v zaprti ovojnici na naslov: Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej, s pripisom: »Ne odpiraj« - prijava za
izbiro koncesionarja za opravljanje dimnikarskih storitev.
O izbiri bodo ponudniki obveščeni v roku 10 dni od dneva odpiranja ponudb.
Občina Šentjernej
Št. 119/99
Ob-1341
Na podlagi 4. člena odloka o pokopališkem redu za pokopališča v Občini Šentjernej (Ur. l. RS, št. 61/95), 7. člena odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Šent-
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jernej (Ur. l. RS, št. 20/96) in 3. člena
odloka o podelitvi koncesije za obvezno lokalno službo za pokopališko dejavnost ter
urejanje pokopališč v Občini Šentjernej (Ur.
l. RS, št. 64/96) ter 9. člena odloka o načinu in pogojih izvajanja javne gospodarske
službe, urejanja pokopališč ter pokopališke
in pogrebne dejavnosti (Ur. l. RS, št.
15/98), objavlja Občina Šentjernej
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe urejanja
pokopališč in pokopaliških storitev
1. Koncesija se podeljuje za dejavnost
urejanja pokopališč in za opravljanje pokopaliških storitev na naslednjih pokopališčih:
Šentjernej, Šmarje, Orehovica, Gradišče in
Groblje.
Urejanje pokopališč je dejavnost, ki obsega vzdrževanje pokopališč, razdelitev na
posamezne zvrsti grobov, prekope grobov
in opustitev pokopališč, zajema pa predvsem naslednja dela:
– čiščenje in odstranjevanje odpadkov
in snega,
– odvoz odpadkov na odlagališče,
– košnja zelenic,
– urejanje in obrezovanje žive meje,
– vzdrževanje poti,
– manjša vzdrževalna dela na objektih in
napravah in
– urejanje okolice v neposredni bližini
pokopališča.
Pokopališke storitve se izvajajo na pokopališču in so predvsem naslednje:
– zagotovitev uporabe mrliške vežice (na
pokopališčih, kjer je zgrajena),
– izvajanje pogrebnih svečanosti,
– izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov,
– prva ureditev groba,
– izvajanje dežurne pokopališke službe.
Za vsako posamezno pokopališče se
koncesija podeli le enemu koncesionarju,
koncedent pa zanjo zagotovalja monopol.
2. Koncesionar lahko opravlja tudi druge tržne dejavnosti, ki so po naravi združljive s koncesijo.
3. Koncesija se podeljuje za dobo, ki jo
določi ponudnik v ponudbni in je odvisna od
razvojnega programa, ki ga predlaga. Doba
za prevzem koncesije ne more biti daljša od
7 let.
Koncesionar plačuje koncedentu 3% od
prihodkov ustvarjenih s pogrebno dejavnostjo.
4. Koncesionarju za urejanje pokopališč
in pokopaliških storitev se podeli javno
pooblastilo.
5. Ponudniki za pridobitev koncesije morajo izpolnjevati naslednje minimalne tehnične kadrovske in druge pogoje:
– da so registrirani za izvajanje predpisane dejavnosti in da imajo za to potrebna
soglasja in dovoljenja pristojnih organov,
– da imajo v lasti ali posesti ustrezna
tehnična sredstva, potrebna za izvajanje razpisane dejavnosti oziroma, da predložijo ustrezna jamstva, da bodo sredstva na voljo
pred sklenitvijo ustrezne koncesijske pogodbe, če bodo izbrani,
– da podajo zagotovila, da bodo zagotovili ustrezno število delavcev, usposobljenih
za izvajanje prevzetih del,
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– da predložijo dokazila, reference ipd.,
ki potrjujejo, da imajo potrebna znanja in
izkušnje za izvajanje razpisane javne službe,
– da predložijo poslovni načrt z odprto
kalkulacijo cen in predlaganim standardom
kakovosti in obsegom storitev.
Naročnik si pridržuje pravico, da najcenejša ponudba ni nujno najugodnejša.
6. Koncesionarja izbere Občinski svet
občine Šentjernej na predlog komisije za
razpis in oddajo del, ki so sofinacirana iz
občinskega proračuna, ki je imenovana s
strani župana Občine Šentjernej.
Po končanem postopku pripravi komisija za razpis in oddajo del predlog za izbor
koncesionarja, ki ga posreduje občinskemu
svetu, ta pa odloča s sklepom na podlagi
katerega občinska uprava izda upravno odločbo.
Z izbranim koncesionarjem sklene koncesijsko pogodbo župan občine.
7. Kontaktna oseba za morebitna pojasnila in dodatne informacije je inž. Milan
Jakše, tel. 068/373-13-14, vsako sredo
od 8. do 10. ure.
8. Rok za prijave je 10 dni od objave v
Uradnem listu RS.
9. Prijave na javni razpis je potrebno poslati v zaprti ovojnici na naslov Občina Šentjernej, Trubarjeva c. 5, 8310 Šentjernej, s
pripisom: “Ne odpiraj” - prijava za koncesijo
za opravljanje pokopališke dejavnosti. O izbiri bodo ponudniki obveščeni peti dan po
prvi seji Občinskega sveta občine Šentjernej, na kateri bo obravnavana izbira razpisa
oziroma ponudnika.
Občina Šentjernej
Št. 714-21/99
Ob-1451
Rudnik Kanižarica v zapiranju, d.o.o., Črnomelj na podlagi programa zapiranja rudnika objavlja
javni razpis
za prodajo nezazidanih stavbnih
zemljišč v poslovno industrijski coni
Kanižarica
1. Predmet prodaje so nezazidana stavbna zemljišča v poslovno industrijski coni Kanižarica za izgradnjo objektov obrtnih, industrijskih servisnih, trgovinskih in drugih dejavnosti.
Zemljišča se prodajajo v skladu z veljavno novo parcelacijo.
Velikost parcel je od 1000 do 5000 m2.
2. Cena zemljišča je 336 SIT za m2, izračunana na dan 31. 1. 1999 in se valorizira
(z indeksom rasti cen industrijskih proizvajalcev v RS) na dan plačila kupnine.
3. Rok plačila zemljišča je 15 dni po
podpisu predpogodbe.
4. Po zaključku investicije, najpozneje pa
po treh letih od odkupa zemljišča, začne
investitor plačevati stroške vzdrževanja infrastrukture mesečno v vrednosti, ki na dan
26. 2. 1999 znaša 38,80 SIT za m2 tlorisne
površine zgrajenega objekta, oziroma tolarsko protivrednost 0,4 DEM po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila. Stroški se plačujejo za dobo deset let.
5. Rok za sklenitev predpogodbe o nakupu nepremičnine je 30 dni od vročitve
obvestila o izbiri investitorja – kupca.
6. Rok za pričetek gradnje je konec leta
1999, rok za dokončanje pa 3 leta po pod-
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pisu predpogodbe. Objekt mora biti grajen
v skladu z investicijskim programom, ureditvenim in zazidalnim načrtom ter tako, da se
bo vklapljal v programsko zasnovo poslovno industrijske cone.
Kolikor investitor ne uresničuje investicije v skladu z investicijskim programom si
Rudnik Kanižarica pridržuje pravico do razveljavitve pogodbe.
7. Davek na promet nepremičnin, stroške sklenitve pogodbe, vpisa v zemljiško knjigo ter pridobitve gradbenega in ostalih dovoljenj plača kupec.
8. Prijavo na razpis lahko pošljejo investitorji, ki so registrirani in imajo sedež v
Republiki Sloveniji. Prijavi je potrebno priložiti naslednje dokumente:
a) izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni, oziroma ustrezno dokazilo o
registraciji za samostojne podjetnike,
b) investicijski program za predvideno
dejavnost, ki mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
– vrednost investicije,
– vire sredstev,
– dejavnost,
– predvideno število zaposlenih,
– tlorisno površino predvidenega objekta,
– predvideni začetek izgradnje,
– predvideni zaključek investicije.
9. Prednot pri odkupu imajo investitorji,
ki bodo hitreje pričeli z gradnjo in tisti katerih investicijski programi se bodo najboljše
vklapljali v programsko zasnovo cone.
10. Predpogodbe oziroma pogodbe o
prodaji parcel se bodo sklepale na podlagi
predloga Komisije za izbiro nosilcev alternativnih oblik prezaposlovanja. Komisija oziroma prodajalec ima pravico odločati o ustreznosti investitorja in investicijskega programa po svojem prostem preudarku.
Določitev mikrolokacije je v pristojnosti
Rudnika Kanižarica.
11. Razpis traja do prodaje vseh parcel.
12. Predpogodbo, kot del razpisne dokumentacije, lahko dvignete v tajništvu Rudnika Kanižarica v zapiranju, d.o.o. Cena razpisne dokumentacije je 10.000 SIT in se ne
vrača. Plačilo mora biti nakazano na ŽR
52110-601-37833. Vse dodatne informacije dobite na tel. 068/56-100 pri Vrtin Zalki.
Rudnik Kanižarica v zapiranju, d.o.o.
Ob-1456
Na podlagi 10. člena zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98) Mestna občina
Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov na
področju športa, ki so v javnem
interesu v letu 1999
I. Na razpis se lahko prijavijo naslednji
izvajalci športnih programov:
– športna društva in klubi,
– zveza športnih društev, ustanovljena za
območje Mestne občine Koper,
– zavodi, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– vrtci, osnovne šole, poklicne šole,
srednje šole, višje strokovne šole in visokošolski zavodi.

II. V letu 1999 bomo sofinancirali naslednje programe:
1. Šport otrok in mladine:
– interesno športno vzgojo predšolskih
otrok, zlasti dejavnosti v okviru programa
športne značke “Zlati sonček” in plavalne
tečaje,
– interesno športno vzgojo šoloobveznih otrok v šolskih športnih društvih, ki imajo značaj redne vadbe, zlasti pa dejavnosti v
okviru programa športne značke “Zlati sonček”, tečaje plavanja, organizacijo in izvedbo šolskih športnih tekmovanj.
2. Šport mladih, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ki ima značaj rednega
športnega treniranja: dogovorjene programe individualnih in kolektivnih športnih panog.
3. Športnorekreativna dejavnost odraslih:
– športnorekreativne programe za odrasle,
– množične športnorekreativne akcije in
prireditve.
4. Področje skupnega pomena:
– izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– priznanja športnim delavcem in športnikom.
III. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi občinskih meril za financiranje v
letu 1999.
Kandidirajo lahko zavodi, društva, zveze
in druge neprofitne organizacije, ki imajo
sedež v Mestni občini Koper in sta od njihove registracije že pretekli dve leti.
Prednost pri izboru bodo imeli izvajalci
neprofitnih organizacij, zavodov in društev, ki so svoje programe izvajali že v
letu 1998.
Za športna društva in klube, ki so člani
Športne zveze Koper, s sedežem v Mestni
občini Koper, lahko le-ta v njihovem imenu
kandidira na razpis za pridobitev sredstev
pod II., 1., 2., 3. in 4. točke.
V primeru, da ugotovimo, da je posamezno športno društvo ali klub prijavilo na
razpis enak program, kot ga je v njihovem
imenu prijavila Športna zveza Koper, bomo
kot veljavno prijavo upoštevali prijavo Športne zveze Koper.
IV. Rok za prijavo programov je 15 dni
po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS.
V. Prijave pošljite v zaprti kuverti na naslov: Mestna občina Koper, Urad za družbene dejavnosti, Verdijeva 10, 6000 Koper, s pripisom “javni razpis – šport”.
Enotne obrazce za prijavo in podrobne
informacije dobite pri Andreju Mažgonu,
Mestna občina Koper, Verdijeva 10, tel.
446-260.
Prijava mora biti oddana na ožigosanem
obrazcu naročnika. Priložen mora biti natančen opis programa s predvidenim številom udeležencev, krajem izvajanja programa in urnikom ter fotokopijo odločbe upravne enote o vpisu v register društev.
Zasebniki in druge organizacije predložijo dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti v športu.
VI. Sklep o izbiri bodo prijavljeni izvajalci
prejeli v 30 dneh po poteku roka za oddajo
prijav.
VII. Z izbranimi izvajalci programov bomo sklenili pogodbe.
Mestna občina Koper
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Objave
delniških družb
Javne prodaje delnic
Št. 906/99
Ob-1396
Banka Celje, d.d., v skladu s svojim statutom objavlja
ponudbo za prodajo
delnic Banke Celje, d.d.
Prodajalec: Gostinstvo Žalec, d.o.o., Žalec, Šlandrov trg 34, 3310 Žalec.
Predmet prodaje:
– 49 navadnih delnic Banke Celje, d.d.,
na ime po ceni 16.000 SIT za delnico,
– 17 prednostnih delnic Banke Celje,
d.d., na ime po ceni 16.000 SIT za delnico.
Prednostno pravico imajo v skladu z določili statuta delničarji Banke Celje, d.d.,
imetniki delnic na ime, ki s pismenim sporočilom izjavijo, da sprejmejo ponudbo.
Ponudba veže ponudnika, vse dokler jo
prvi izmed obstoječih delničarjev ne akceptira.
Delničarji lahko svojo predkupno pravico uveljavljajo do vključno 27. 3. 1999.
Po preteku roka bodo delnice pod enakimi pogoji ponujene ostalim kupcem.
Ponudbe zbira Banka Celje, d.d., Celje, Sektor zakladništva, Vodnikova 2,
3000 Celje.
Banka Celje, d.d.
Ob-1488
Probanka, d.d., Gosposka ulica 23,
2000 Maribor, v skladu s statutom objavlja
ponudbo za prodajo
navadnih ustanoviteljskih delnic na ime
Probanke, d.d.,
ki jo je banki posredoval delničar Pen
Gregor, Mladinska 21, 2000 Maribor. Predmet prodaje je 6 navadnih ustanoviteljskih
delnic na ime Probanke, d.d., po ceni
130.000 SIT za eno delnico.
Prednostno pravico imajo v skladu z določili statuta Probanke in pravilnika o prometu z ustanoviteljskimi navadnimi delnicami na ime Probanke, d.d., obstoječi imetniki navadnih ustanoviteljskih delnic na ime
Probanke, d.d., ki s pismenim sporočilom
izjavijo, da sprejmejo ponudbo.
Dana ponudba zavezuje ponudnika 30
dni od predložitve banki, po tem roku bodo
delnice pod enakimi pogoji ponujene ostalim kupcem.
Probanka, d.d., Maribor
Ob-1489
Probanka, d.d., Gosposka ulica 23,
2000 Maribor, v skladu s statutom objavlja
ponudbo za prodajo
navadnih ustanoviteljskih delnic na ime
Probanke, d.d.,
ki jo je banki posredoval delničar Iuso
Mihael, Prvomajski trg 22, 2319 Poljčane.
Predmet prodaje je 1 navadna ustanovitelj-

ska delnica na ime Probanke, d.d., po ceni
120.000 SIT za eno delnico.
Prednostno pravico imajo v skladu z določili statuta Probanke in pravilnika o prometu z ustanoviteljskimi navadnimi delnicami na ime Probanke, d.d., obstoječi imetniki navadnih ustanoviteljskih delnic na ime
Probanke, d.d., ki s pismenim sporočilom
izjavijo, da sprejmejo ponudbo.
Dana ponudba zavezuje ponudnika 30
dni od predložitve banki, po tem roku bodo
delnice pod enakimi pogoji ponujene ostalim kupcem.
Probanka, d.d., Maribor

Sklici skupščin in nasprotni predlogi
Št. 28/99
Ob-1319
Na podlagi 22. člena statuta Merkur zavarovalnice, d.d., s sedežem v Ljubljani, sklicuje uprava Merkur zavarovalnice, d.d.,
redno skupščino,
ki bo v četrtek, 8. 4. 1999, s pričetkom
ob 13. uri, v prostorih družbe na Dunajski
58 v Ljubljani.
Dnevni red se glasi:
1. Sklepanje o letnem obračunu 1998
ter delitvi dobička.
Predlog sklepa: sprejme se letni obračun 1998 ter predlog o delitvi dobička.
2. Razbremenitev članov uprave in nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina razbremeni
člane uprave in nadzornega sveta v smislu
8. točke drugega odstavka 21. člena statuta družbe.
3. Udeležba zavarovancev na dobičku.
4. Poročilo nadzornega sveta.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: imenuje se revizorja
družbe za poslovno leto 1999 – KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.
6. Razno.
Vsak delničar ima pravico, da ga zastopa na skupščini zastopnik na podlagi pisnega pooblastila. Pooblaščeni zastopnik mora
predložiti pooblastilo najkasneje ob začetku
skupščine družbe.
Gradivo za sejo skupščine družbe je na
vpogled na sedežu družbe.
Merkur zavarovalnica, d.d.,
uprava
Ob-1383
Na podlagi 37. člena statuta družbe
Gradbeni inštitut ZRMK, d.d., začasna uprava sklicuje
1. skupščino
družbe Gradbeni inštitut ZRMK, d.d.,
Ljubljana, Dimičeva 12,
ki bo 9. 4. 1999 ob 9. uri v Ljubljani,
Gradbeni center, Dimičeva 9, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Začasna uprava predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: ugotovi se, da je
skupščina sklepčna.
Za predsedujočo skupščini se izvoli
Branka Neffat.

Št.
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Izvoli se dva preštevalca glasov: Dušan
Kapevski, Borut Gostič.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek.
2. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Začasna uprava ob pozitivnem mnenju
začasnega nadzornega sveta predlaga
skupščini, da sprejme naslednji sklep:
skupščina sprejme poslovnik o delu skupščine družbe v predloženem besedilu.
3. Izvolitev članov nadzornega sveta
predstavnikov delničarjev in razrešitev članov začasnega nadzornega sveta.
Začasni nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
izvoli naslednje člane nadzornega sveta,
predstavnike delničarjev:
1. mag. Boštjan Kralj,
2. Branka Neffat, dipl. jur.
4. Sprejem sklepa o nadomestilu (sejnini) za udeležbo na sejah nadzornega sveta.
Začasna uprava ob pozitivnem mnenju začasnega nadzornega sveta predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
sprejme predlagano sejnino za člane nadzornega sveta v višini 40.000 SIT neto za
člana in 50.000 SIT neto za predsednika.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjev 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.
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.
Gradbeni inštitut ZRMK, d.d.
začasna uprava
Ob-1389
Na podlagi 11. člena statuta Pohištvene
industrije Garant, d.d., Polzela, Polzela, sklicuje predsednik uprave
5. sejo
skupščine delničarjev,
ki bo 6. aprila 1999 ob 17.uri v Kulturnem domu na Polzeli.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.
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Predlog sklepa: ugotovi se, da je
skupščina sklepčna. Skupščina na predlog
uprave izvoli predsedujočega skupščine, zapisnikarja in verifikacijsko komisijo. Skupščini prisostvuje vabljeni notar za sestavo notarskega zapisnika.
2. Volitve članov nadzornega sveta in njihovih namestnikov.
Predlog sklepa: izvolijo se člani nadzornega sveta in njihovi namestniki.
3. Potrditev poročila uprave in nadzornega sveta z mnenjem revizijske družbe o
poslovanju v letu 1998.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje poročilo uprave o poslovanju družbe v letu
1998, ki ga je pregledala revizijska družba
Rating, d.o.o., in na katerega je pozitivno
mnenje podal tudi nadzorni svet.
4. Sprejem sklepa o predlogu uprave in
mnenjem nadzornega sveta o razdelitvi dobička za leto 1998.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje predlog uprave o razdelitvi dobička za leto 1998,
usklajen z mnenjem nadzornega sveta.
Navodila za glasovanje
Za sprejem sklepov pod 1., 2., 3. in 4.
točko je potrebna navadna večina oddanih
glasov. Vsak nov predlog sklepov je lahko le
v pisni obliki, obrazložen in vložen na sedežu
d.d., v 7 dneh po sklicu skupščine. Skupščine se lahko udeležijo delničarji sami ali njihovi pooblaščenci oziroma zastopniki, če predložijo pisno pooblastilo vsaj 3 dni pred sejo
skupščine. Glasuje se na podlagi glasovnic,
ki jih prejmete ob vhodu v dvorano.
Gradivo: delničarji prejmejo na svoje naslove obrazložitev vsebine obravnavanih
predlogov sklepov.
Opozorilo
Če skupščina ne bo sklepčna ob zgoraj
navedenem času, velja ponovni sklic na isti
dan, v istem prostoru ob 18.15 z istim dnevnim redom. Skupščina bo takrat sklepčna,
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Granit, d.d., Polzela
predsednik uprave

Objave
po 42. členu zakona
o javnih glasilih
Ob-1320
Ime javnega glasila: Kmetovalec, strokovna kmetijska revija.
Lastnik in izdajatelj: Kmetijska založba,
založništvo in intelektualne storitve, d.o.o.,
Stari trg 278, 2380 Slovenj Gradec.
Viri financiranja: lastna sredstva oziroma
prihodki iz poslovanja.
Direktor: Andrej Golob.
Ob-1321
Ime javnega glasila: Drobnica, strokovna revija za rejce in ljubitelje.
Lastnik in izdajatelj: Kmetijska založba,
založništvo in intelektualne storitve,d.o.o.,
Stari trg 278, 2380 Slovenj Gradec.
Viri financiranja: lastna sredstva oziroma
prihodki iz poslovanja.
Direktor: Andrej Golob.
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Ob-1322
Ime javnega glasila: Reja prašičev, strokovna revija.
Lastnik in izdajatelj: Kmetijska založba,
založništvo in intelektualne storitve, d.o.o.,
Stari trg 278, 2380 Slovenj Gradec.
Viri financiranja: lastna sredstva oziroma
prihodki iz poslovanja.
Direktor: Andrej Golob.
Ob-1344
Ime javnega glasila: Primorske novice.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:
KBM Infond, Družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Trg svobode 6, Maribor.
Izdajatelj: Primorske novice, Časopisno založniška družba, d.o.o., Koper, Ulica OF 12.
Uprava izdajatelja: direktorica Barbara
Verdnik.

Razne objave
Št. 03301-0001/95-16
Ob-1343
Na podlagi 31. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS, št. 74/98) in uredbe
o odprodaji, oddaji ali zamenjavi nepremičnin in premičnin v lasti Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 52/98) razpisuje Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj
javno dražbo
za prodajo rabljenih osnovnih sredstev
Predmet prodaje sta:
1. Osebni avtomobil znamke Volkswagen Passat 1,6 CL/4V, letnik 1989, prevoženih 104.000 km, izklicna cena je
580.000 SIT.
2. Osebni avtomobil znamke Škoda Forman 135 GLX/1.3, letnik 1993, prevoženih 52.000 km, izklicna cena je 420.000
SIT.
Javna dražba je ustna s 5.000 SIT, kot
najnižjim zneskom višanja.
Javna dražba bo 26. 3. 1999 ob 12. uri
v Alpetour Remont Kranj, Center rabljenih
vozil, Ljubljanska 22.
Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo v osmih dneh po javni dražbi ter plačati celotno kupnino v roku osmih
dni po sklenitvi pogodbe.
Dražitelj plača prometni davek.
Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki položijo kavcijo v
višini 10% od izklicne cene. Kavcijo je
treba nakazati na žiro račun Mestne občine Kranj št. 51500-630-50113. Pred pričetkom dražbe se mora dražitelj izkazati
s potrjenim nalogom za prenos. Po končani javni dražbi se kavcijo vrne tistim
dražiteljem, ki na dražbi niso uspeli. Uspelemu dražitelju se položena kavcija
všteje v ceno.
Interesenti si pred dražbo lahko ogledajo avtomobila, ki sta predmet javne dražbe
in to 24. 3. 1999 med 8. in 15. uro v
Alpetour Remont Kranj, Center rabljenih vo-

zil, Ljubljanska 22, kjer bodo dobili tudi vsa
pojasnila.
Mestna občina Kranj
Št. 99/00011
Ob-1345
Upravni odbor Centra Ledina na podlagi
sklepa z dne 4. 2. 1999 objavlja
zbiranje pisnih ponudb
za izvajanje čiščenja skupnih prostorov
ter varovanja in čiščenja javnih sanitarij v
poslovno trgovskem Centru Ledina na Kotnikovi 5 v Ljubljani. Ponudbo posamezni ponudnik izdela na podlagi ogleda.
Tehnologija in pogostost čiščenja posameznih površin je strokovna odločitev vsakega ponudnika in je sestavni del ponudbe.
Ponudba naj vsebuje ločeno: ceno za
čiščenje skupnih površin in naprav ter ceno
za čiščenje in varovanje sanitarij (z oziroma
brez sanitarnega materiala). Kontaktna oseba pri ogledu je upravnik Šimenc, ki je dosegljiv na tel. 061/13-26-065.
Pisne ponudbe pošljite v 8 dneh po objavi na naslov Upravni odbor Centra Ledina,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, z oznako “Ponudba – ne odpiraj”.
Corex, d.o.o., Ljubljana
Ob-1346
Družba Opus VMS, d.o.o., posredništvo
in inženiring, Cesta na Brdo 109, Ljubljana,
objavlja
zbiranje ponudbe za prodajo
zazidljivih zemljišč v Ljubljani
V bližini podjetja Plutal, na Viču v Ljubljani, se nahaja več atraktivnih zemljišč, ki vam
jih ponujamo v odkup.
Zemljišča velika 2000 m2 in 4000 m2.
Vsi, ki vas nakup zanima, oddajte pisne
ponudbe v 10 dneh po objavi v na naslov:
Opus VMS, d.o.o., Cesta na Brdo 109, 1000
Ljubljana. Navedite ceno in plačilne pogoje.
Vse, kar vas zanima v zvezi s prodajo
ter ogledu zemljišč, lahko dobite po tel.
061/271-854,
061/271-688
in
041/709-091.
Prodajalec na podlagi predmetnega razpisa ni dolžan skleniti pogodbo o prodaji
nepremičnin z morebitnimi ponudniki.
Opus VMS, d.o.o., Ljubljana
Ob-1381
Hotel Adria Convent Ankaran, d.o.o., Jadranska c. 25, 6280 Ankaran, tel.
066/528-448, objavlja
zbiranje ponudb
za opravljanje naslednjih storitev:
1. Čistilni servis
Področje dela: čiščenje recepcije, uprave, lokalov in restavracij hotela.
2. Sobni servis
Področje dela: čiščenje sob in kopalnic,
menjava posteljnega perila, menjava brisač.
3. Pranje in likanje ter najem hotelskega
perila
Področje dela: pranje, likanje in dostava
rjuh, brisač, prtov in nadprtov..., najem perila.
4. Vzdrževanje naprav in objektov
Področje dela: vzdrževanje električnih
naprav in instalacij, vzdrževanje pohištva in
stavbnega pohištva, vzdrževanje vodnih in-
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štalacij, vzdrževanje objektov in drugih osnovnih sredstev.
Zaželjeno je, da storitve pod 1. in 2.
opravlja isti ponudnik.
Hotel ni vezan, da bo izbral katerega koli
ponudnika in ni vezan z izbranim ponudnikom skleniti pogodbe.
Hotel bo o izbiri obvestil ponudnike v
roku 15 dni po zaključku zbiranja ponudb.
Kriteriji izbire:
– celovitost ponudbe,
– cena in plačilni roki,
– kvaliteta,
– odzivni čas in prilagodljivost,
– ugodnosti,
– reference.
Ponudbe zbiramo do 15. 3. 1999 do
12. ure, na naslovu sedeža podjetja.
Adria Convent, d.o.o., Ankaran
Ob-1347
Gostilna Kuhinja pri Babici, 1000 Ljubljana, Tržaška 200, preklicuje obrtno dovoljenje št. 031224/2860/01-38/1998 izdano na Občini Vič, na ime Šeme Igor, s.p.,
Gostilna Kuhinja pri Babici, Tržaška 200,
1000 Ljubljana.
Št. 2/3
Ob-1472
Snežnik, Podjetje za proizvodnjo in storitve, d.d., Kočevska Reka 40, 1338 Kočevska Reka, preklicuje koteljne knjižice tlačnih posod tovarniške številke 139194,
92121 in 57148, ki so v obratovanju v podjetju Snežnik, d.d., 1338 Kočevska Reka.
Ob-1482
Adriatic zavarovalna družba, d.d., Koper,
preklicuje veljavnost zavarovalnih polic (tip
police in številko police):
– S-T-49 00011251,
– S-T-49 00011275.
Št. 06-12/4-11
Ob-1490
Cestno podjetje Koper, d.d., Družba za
gradnjo in vzdrževanje cest, Ul. 15. maja
14, 6000 Koper, preklicuje izgubljeni listini
– licenci, ki ju je izdala Gospodarska zbornica Slovenije pod št. 0001213/29 z dne
9. 2. 1998 za vozili TAM 170 T 14
KP-C6243, št. šasije 820000139 in
CIMOS C 25 D KP-M2-242, št. šasije
VF7280850UB639012.
AVTOING d.o.o., Cesta Andreja Bitenca
68, Ljubljana, preklicuje reprezentativno
obrtno dovolenje in odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 034152/4065/00-37/1995,
izdano 6. 3. 1995. s-13224
BTS Company d.o.o., Bratislavska 5,
Ljubljana, preklicuje zavarovalno polico št.
156327, izdala Zavarovalnica Slovenica za
tovorno vozilo Opel Corsa Combo 1,7 D,
št. šasije: WOL000071V3023848, reg. št.
LJ-C4-72K. s-13140
Bogataj Valter, Miklošičeva 38/VII, Ljubljana, preklicuje Štampiljko z napisomOdvetnik Valter Bogataj Miklošičeva 38/VII
Ljubljana - Tel.061/326465. s-13337
Cerar Marko, Pšata 85, Dol pri Ljubljani,
preklicuje priglasitveni list, opr. št.
06-0472/94, izdan 11. 8. 1994. s-13198
Cirman Tomaž, Fabianijeva ulica 23,
Ljubljana, preklicuje priglasitveni list, opra-

vilna št. 057-0249/94 z dne 29. 6. 1994.
s-13302
IMOLES d.o.o., Sneberska 64/a, Ljubljana, preklicuje štampiljko pravokotne oblike, z vsebino: IMOLES d.o.o. Ljubljana,
Sneberska 64A. s-13329
Intertrans d.d., Brnčičeva 51, Ljubljana,
preklicuje štampiljko z napisom INTERTRANS
d.d. LJUBLJANA, št. 07. s-13358
Kralj Milan, Čebelarska ulica 23, Ljubljana, preklicuje reprezentativno obrtno dovolenje, št. 033660/2521/00-37/1995 z
dne 6. 3. 1995. s-13284
MMS Transport n.o.o., Goriča vas 81,
Ribnica, preklicuje licenco, št. 1974/39 z
dne 14. 4. 1998. g-13173
Moj PC d.o.o., Gosposka ulica 3, Ljubljana, preklicuje štampiljko z napisom MojPC d.o.o. Računalništvo in trgovina.
s-13212
Nevio Bonaca, Šalara 9/a, Koper, preklicuje
priglasitveni
list,
št.
17/11/3-2228/97. g-13376
PRINCE LINE d.o.o., Dunajska 106,
Ljubljana, preklicuje štampiljko pravokotne
oblike, z vsebino: TRGOVINA IN STORITVE,
PRINCE LINE d.o.o., LJUBLJANA Dunajska 106. s-13332
Pekolj Marko, Češnjevek 4 a, Trebnje,
preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
057-059/94. s-13244
Štebe Janez, Ljubljanska 18, Trzin, preklicuje
priglasitveni
list,
opr.
št.
06-1201/94, izdano 19. 12. 1994.
g-13375
VISION, Asani Josuf s.p., Kolodvorska
26, Črnomelj, preklicuje priglasitveni list,
opr. št. 05-0149/94, mat. št. 5027767,
izdan 6. 5. 1994. g-13174
Vraničar Vladimir, Dragomelj 19, Domžale, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
06-857/94, izdan 20. 10. 1994.
s-13341
Vukosav Marjan, Kajuhova 4, Ljubljana,
preklicuje štampiljko pravokotne oblike z napisom Vukosav & CO trgovsko podjetje k.d.
Ljubljana. s-13065

Izgubljene listine
preklicujejo
Potne listine in osebne izkaznice
Abramovič Mato, Robičeva 76, Maribor,
potni list št. AA 228794. p-13091
Abranič Danica, Ul. Josipa Makuca 1,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št.
AI 62694. g-13285
Batista Josip, Partizanski hrib 4, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico št. 124264.
g-13148
Bašić Miro, Beblerjev trg 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 69234. s-13009
Bačič Marija, Šentiljska cesta 116, Maribor, potni list št. BA 504611, izdala UE
Maribor. p-13068
Bedrač Oto, Prušnikova 32, Maribor,
potni list št. AA 66402. p-13090
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Belec Franc, Sovjak 110, Sv. Jurij, potni
list št. BA 61016, izdala UE Gornja Radgona. p-13017
Belhar Maja, Lom pod Storžičem 85,
Tržič, potni list št. AA 706511, izdala UE
Tržič. p-13086
Belhar Manca, Lom pod Storžičem 85,
Tržič, potni list št. BA 748112, izdala UE
Tržič. p-13085
Belhar Matjaž, Lom pod Storžičem 85,
Tržič, potni list št. AA 122183, izdala UE
Tržič. p-13084
Bizjak Marija, Tržaška cesta 80, Logatec, potni list št. BA 830892, izdala UE
Logatec. s-13068
Božič Boštjan, Osredek 3, Krško, potni
list št. BA 642739, izdala UE Krško.
p-13087
Božičević Branka, Ul. Vilka Rožiča 4,
Kamnik, potni list št. BA 809489. s-13006
Bratuž Vnuk Jolanda, Kremžarjeva 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 12465.
s-13289
Brenčič Maruša, Hotedršica 12, Hotedršica, potni list št. BA 830792. s-13170
Breznik Janja, Pod Gradom 26/b, Radlje ob Dravi, potni list št. BA 843313, izdala UE Radlje ob Dravi. p-13053
Burnik Milena, Koroška 6, Ljubljana, potni list št. BA 480172, izdala UE Ljubljana.
s-13220
Cajnko Javornik Vitomira, Cesta v Rožno
dolino, št. 7, Ljubljana, potni list št. AA
974052. s-13451
Cep Robert, Račica 1/a, Loka pri Zidanem mostu, potni list št. BA 734775, izdala
UE Sevnica. p-13051
Cirkvenčič Dejan, Ljubljanska c. 32,
Ivančna Gorica, potni list št. BA 380942,izdala UE Grosuplje. s-13056
Česen Tadeja, Velesovo 85, Cerklje,
potni list št. BA 717518, izdala UE Kranj.
p-13018
Črešnovar Ana, Čretež pri Krškem 6,
Krško, osebno izkaznico št. 10344.
p-13093
Dečman Andrej, Goriška 1, Šentjur,
osebno izkaznico št. 29127. p-13058
Donko Zdravko, Gornja Bistrica 146/a,
Črenšovci, potni list št. AA 35168, izdala
UE Lendava. p-13019
Dovečar Ana, Mlekarniška 4, Maribor,
osebno izkaznico št. 11655. p-13094
Dovč Bojan, Omahnova ulica 14, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 39380.
s-13407
Flis Rosanda, Ljubljanska c. 72, Domžale, potni list št. BA 87275, izdala UE Domžale. s-13297
Fridrih Sabina, Tavčarjeva 4, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico št. 16563.
p-13013
Geratič Erika, Valvazorjeva 12, Lesce,
potni list št. AA 0255566. g-13210
Geršak Aleksander, Pristava 27, Črna,
potni list št. BA 719358. g-13288
Gjerkeš Tomislav, Aškerčeva 1, Ljutomer, potni list št. BA 537540, izdala UE
Ljutomer. g-13427
Glišič Dušan, Gradnikova ulica 11, Kranj,
potni list št. BA 381708, izdala UE Kranj.
s-13037
Goli Janez, Kropa 48 a, Kropa, potni list
št. AA 0255588. g-13209
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Graj Miroslav, panonska 90, Beltinci,
potni list št. AA 669412, izdala UE Murska
Sobota. p-13060
Hohnec Rudolf, Roberta Kukovca 3, Maribor, potni list št. AA 193624, izdala UEMaribor. p-13096
Hohnjec Primož, Krčevinska 61, Maribor, potni list št. BA 125932, izdala UE
Maribor. p-13043
Hotić Jasmin, Cesta 24. junija 84, Ljubljana, potni list št. BA 769316. s-13162
Hrastnik Ivan, Žikarce 25, Zgornja Korena, osebno izkaznico št. 16760. p-13074
Hribar Tereza, Hladnikova 44, Križe,
osebno izkaznico št. 80912. p-13008
Hucman Mišo, Andreaševa 14, Ljubljana, potni list št. BA 626187. s-13053
Hudobreznik Veronika, Prešernov trg 10,
Šoštanj, potni list št. BA 080114, izdala UE
Velenje. p-13021
Iličič Paulo, Kidričeva 20, Koper, potni
list št. BA 574372. g-13153
Jamšek Nada, Moste 103, Komenda,
potni list št. BA 718706, izdala UE Kamnik.
s-13456
Javornik Alojzij, Cesta v Rožno dolino,
št. 7, Ljubljana, potni list št. AA 290147.
s-13449
Javornik Uroš, Cesta v Rožno dolino, št.
7, Ljubljana, potni list št. BA 663666.
s-13452
Jazbinšek Ivan, Trnovo 18, Laško, potni
list št. BA 99064. p-13076
Jurejevčič Danilo, Ulica 1. maja 3, Metlika, preklic potnega lista, objavljen v UL RS,
št. 80/98. g-13150
Kancler Jovita, Ul. 8. februarja 7, Marjeta na Dravskem pol, potni list št. BA
434528, izdala UE Maribor. p-13035
Klopčič Borut, Polje št. 14, Zagorje ob
Savi, potni list št. BA 890091, izdala UE
Zagorje ob Savi. p-13010
Kokalj Jaka, Zikova ulica 1, Kamnik, potni list št. BA 809261. s-13213
Kosor Marija, Ilica 17, Zagreb, potni list
št. BA 290430. s-13291
Kostric Aleksander, Lendavske Gorice
423, Lendava, osebno izkaznico št.
146299. p-13014
Košenina Ivana, Adamičeva 8, Ljubljana,
osebno izkaznico št. 64514. s-13441
Kramžar Danko, Hladilniška pot 1b, Ljubljana, potni list št. BA 772366, izdalaUE
Ljubljana. s-13275
Kristan Anja, Polje, C. VI/16, Ljubljana,
potni list št. BA 827384, izdala UE Ljubljana. s-13051
Lea Kontler, Jocova ul. 40, Maribor, preklic potnega lista, objavljenega v Ur.l. RS,
št. 74/98, p-74062. p-13095
Leben Marko, Moše Pijada 43, Maribor,
osebno izkaznico št. 34878. p-13020
Logar Nina, Pokopališka 17, Ljubljana,
potni list št. BA 841171. s-13167
Lovec Tine, Preglov trg 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 6713. s-13073
Matul Polona, Medno 72, Ljubljana, potni list št. AA 604216, izdala UE Ljubljana.
s-13058
Maček Primož, Spodnje Gameljne 2,
Šmartno pod Šmarno goro, potni list št. BA
172787. s-13078
Menih Uršula, Topolšica 50/c, Topolšica, potni list št. AA 028615, izdala UE Velenje. p-13045
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Merlak Jože, Kočevska 19, Škofljica,
potni list št. AA 195855, izdala UE Ljubljana. s-13145
Milošević Siniša, Vulčeva 10, Ljubljana,
potni list št. BA 312891, izdala UE Ljubljana. s-13222
Mitov Irina, Klavčičeva 5, Kamnik, potni
list št. BA 678751. s-13007
Mrkuljić Damira, Podlubnik 153, Škofja
Loka, potni list št. BA 714893, izdala UE
Škofja Loka. s-13340
Murko Jasna, Krčevinska 61, Maribor,
potni list št. BA 786630, izdala UE Maribor.
p-13042
Murko Nevenka, Krčevinska 61, Maribor, potni list št. AA 65669, izdala UE Maribor. p-13044
Njivar Slavko, Selanov trg 4, Ljubljana,
potni list št. AA 246063, izdala UE Ljubljana. s-13305
Omerzu Daniela, Valvasorjeva 26, Celje,
potni list št. BA 491634, izdala UE Celje.
p-13088
Osmankić Arifa, Povšetova 36, Ljubljana, potni list št. AA 460853. s-13208
Osmankić Emin, Povšetova 36, Ljubljana, potni list št. BA 841391. s-13207
Pavletič Katarina, Grintovec 8, Šmarje,
preklic potnega list, objavljen v UL RS, št.
87/98. g-13032
Petek Jožef, Sostrska 1, Ljubljana, potni
list št. AA 24265, izdala UE Ljubljana.
s-13217
Petrovac Tadeja, Glavna ulica 9, Mirna,
preklic potnega lista, objavljen v UL RS, št.
37/97. s-13131
Pezdirc Silva, Proletarska 2, Ljubljana,
potni list št. BA 238522, izdala UE Ljubljana. s-13163
Podgoršek Jožef, Dolga brda 35, Prevalje, potni list št. AA 423998. g-13287
Potokar Jani, Skeletova c. 15, Kamnik,
potni list št. BA 379978, izdala UE Ljubljana. s-13223
Preželj Mojca, Zoisova ul. 26, Bohinjska
Bistrica, potni list št. AA 090289. s-13152
Prerad Vinko, Cankarjeva 54, Nova Gorica, potni list št. AA 353917, izdala UE
Nova Gorica. g-13430
Puhman Aleš, Sp. Polskava 33, Pragersko, potni list št. BA 633016, izdala UE
Slovenska Bistrica. p-13007
Ravnihar Kunstelj Marijana, Roblekovo
na. 9, Radovljica, potni list št. BA 318448,
izdala UE Radovljica. g-13432
Ravnihar Peter, Roblekovo naselje 9,
Radovljica, potni list št. AA 330094, izdala
UE Radovljica. g-13431
Ridjošić Aleksander, Trg svobode 27,
Tržič, potni list št. BA 394010, izdala UE
Tržič. p-13037
Rob Franček, Gibina št. 12, Ljutomer,
potni list št. BA 323743, izdala UE Ljutomer. p-13097
Rojc Borut, Šmarca, Kolenčeva pot 8,
Kamnik, potni list št. AA 760586. s-13313
Savić Alen, Bratovževa ploščad 10, Ljubljana, potni list št. AA 677790. s-13063
Savić Dejan, Bratovževa ploščad 10,
Ljubljana, potni list št. AA 603174. s-13062
Savić Radenko, Ig 440, Ljubljana, potni
list št. AA 94343, izdala UE Ljubljana.
s-13425
Sedlarević Boban, Ulica Janka Puclja 7,
Kranj, potni list št. BA 820449. g-13345

Sejdinović Vedrana, Ul. 21. oktobra 17,
Črnomelj, potni list št. BA 417629, izdala
UE Črnomelj. p-13011
Simikić Milan, Voduškova 2, Ljubljana,
potni list št. BA 617549. s-13238
Skejić Anton, Cankarjeva c. 2c, Velenje,
potni list št. AA 236614, izdala UE Velenje.
p-13056
Sklepič Boris, Kumrovška 21, Ljubljana,
potni list št. AA 768173, izdala UE Ljubljana. s-13236
Sklepič Nataša, Kumrovška 21, Ljubljana, potni list št. AA 62343, izdala UE Ljubljana. s-13234
Sovdat Blanka, Landra 45, Kobarid, maloobmejno prepustnico, št. AI 73175.
g-13211
Stariha-Kaplar Romy, Polje, C. VI/16,
Ljubljana, potni list št. AA 536901, izdala
UE Ljubljana. s-13052
Stokič Marica, Mlekarniška 14, Maribor,
potni list št. BA 936424, izdala UE Maribor.
p-13036
Strniša Andrej, Tekstilna ulica 16, Kranj,
potni list št. AA 496848, izdala UeKranj.
p-13009
Šarlah Ksenja, Aškerčeva ul. 1, Celje,
osebno izkaznico št. 116625. p-13083
Šimac Mikela, Ul. jožeta Pahorja 2, Sežana, potni list št. BA 706433, izdala UE
Sežana. p-13059
Šturm Janez, Arclin 69, Celje, potni list
št. BA 878102, izdala UE Celje. p-13065
Ščuka Rok, Bratov Hvalič 16, Nova Gorica, potni list št. BA 122716, izdala UE
Nova Gorica. g-13428
Ščuka Rok, Ul. Bratov Hvalič 16, Kromberk, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico AI 19191, izdala UE Nova Gorica.
g-13429
Tominc Iztok, Besednjakova 3, Maribor,
osebno izkaznico št. 79714. p-13075
Topić Kristina, Matjaževa 9, Ljubljana,
potni list št. BA 772256. s-13237
Turk Terezija Marija, Pucova ul. 1, Celje,
osebno izkaznico št. 87294. p-13012
Uršič Robert, Erjavčeva 5, Nova Gorica,
maloobmejno prepustnico, št. AI 8416.
g-13286
Vasiljević David, Dobrteša vas 16/g,
Šempeter, osebno izkaznico št. 45007.
p-13092
Velkavrh Pavla, Glinškova ploščad 2,
Ljubljana, potni list št. BA 66737. s-13323
Verdel Vanja, Plečnikova ul. 12/b, Celje, potni list št. BA 792599, izdala UE Celje. p-13070
Verdev Ljudmila, Studence 26, Žalec,
potni list št. AA 544602, izdala UE Žalec.
p-13066
Verhovnik Stanislava, Ob žici 11, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 60426.
s-13314
Voroš Tibor, Središče 23, Prosenjakovci, osebno izkaznico št. 149104. p-13082
Zagorc Zlatko, Ragovska ul. 14, Novo
mesto, potni list št. BA 261434, izdala UE
Novo mesto. g-13149
Zakrajšek Boris, Gorjančeva 6, Ljubljana, potni list št. BA 454894. s-13436
Založnik Peter, Zadobrova 85, Škofja
vas, potni list št. AA 410283, izdala UE
Celje. p-13069
Zupan Anton, Prešernova cesta 41,
Mengeš, potni list št. AA 124981. s-13243
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Živković Pavo, Česnikova 14, Ljubljana,
potni list št. AA 679994. s-13136
Živković Tatjana, Česnikova 14, Ljubljana, potni list št. AA 679993. s-13137

Druge listine
Ažman Petra, Ribno, Triglavska 3, Bled,
zaključno spričevalo SŠGTEU Bled, šolsko
leto 91/92. g-13187
Aljiti Salihi Emina, Mestni trg 8, Ljubljana, diplomo Srednje šole za farmacijo in
zdravstvo, izdana leta 1997 na ime Aljiti Emina. s-13205
Babnik Romaniuk Blaž, Polje, Cesta X/8,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
29773. s-13331
Bahor Robert, Dragovanja vas 15, Dragatuš, diplomo Srednje šole tehniških in
zdravstvenene usmeritve Boris Kidrič Novo
mesto, izdana leta 1986. s-13133
Balažic Lidija, roj. Pozderec, Melinci
149/a, Beltinci, delovno knjižico, ser.št.
0260654, reg. št. 61020, izdana 9. 8.
1994 v Murski Soboti. g-13017
Balek Gorazd, Jaka Platiše 9, Kranj, vozniško dovoljenje - duplikat, kat. ABGH, št. S
1167389, št. reg. 25768, izdala UE Kranj.
s-13169
Baloh Damjan, Zgornji Tuhinj 26a, Laze,
spričevalo 3. letnik Srednje šole za gostinstvo
in turizem, izdano leta 1993. s-13204
Bencik Bojan, Stra cesta 39, Straža, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7820, izdala
UE Novo mesto. g-13268
Bensa Mitja, Ul. 22. junija 63, Lendava,
spričevalo 3. letnik Srednje ekonomske šole, izdano leta 1993. s-13310
Benčič Andreja, Ulica ob Pečini 9, Izola,
dijaško mesečno vozovnico, št. 1804.
s-13307
Berghaus Matjaž, Žabjak 37, Ptuj, spričevali 3. in 4. letnika Ekonomske šole, izdani leta 1996 in 1997. g-13178
Bertok Tamara, Bertoki, Markova 67,
Koper, vozniško dovoljenje. g-13247
Berčič Aleš, Gradnikova 79, Radovljica,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 22/98, g-22217. p-13025
Bevec Stanislav, Slape 62, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
65496. s-13095
Bezek Igor, Rakitna 94, Preserje, spričevalo 3. letnika Srednje šole tiska in papirja, izdano leta 1997. s-13282
Bezjak Aleš, Gajevci 17 b, Gorišnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
29899, izdala UE Ptuj. g-13109
Bezjak Gorazd, Visoko 198, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1077008, št.
reg. 211014. s-13401
Bezjak Ajka, Visoko 198, Ig, zavarovalno polico, št. 9798417, izdala Zavarovalnica Triglav. s-13402
Bešetr Andrej, Sodarska steza 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
812876, št. reg. 84611. s-13412
Bešter Andreja, Žig. vas 92, Križe, vozniško dovoljenje, št. 7405. p-13005
Bilić Vlastimir, Topniška 43, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 00101181332, izdala Zavarovalnica Slovenica. s-13359

Bjelica Cvjetin, Črtomirova ulica 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 1285747, št. reg. 100424. s-13127
Bjelopoljak Izidor, Kogojeva ul. 10, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
12662. 13387
Bogataj Valter, Miklošičeva 38/VII, Ljubljana, izkaznico, št. 382/98, izdajatelj je Odvetniška zbornica Slovenije v Ljubljani.
s-13338
Borštnar Ana,Hradeckega 34, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdaka Gimnazija Poljane. s-13241
Borštnar Milan, Vrhek 30, Tržišče, indeks št. 26102393, izdala Fakulteta za
gradbeništvo leta 1995. s-13047
Bratina Blaž, Zg. Hudinja 71, Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 42309.
p-13029
Bratuša Marko, Štihova ul. 22, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S247356, reg. št. 186014, izdala UE Ljubljana. s-13462
Bregar Jožefa, Pot na brod 4, Radeče,
spričevalo 3. in 4. letnika ter spričevalo o
zaključnem izpitu Zdravstvene šole Maribor,
izdana leta 1976 in 1977 na ime Vran Jožefa. g-13022
Brezovar Sonja, Ul. Slavka Gruma 36,
Novo mesto, maturitetno spričevalo
Zdravstvene šole Novo mesto, izdano leta
1979, na ime Fernec Sonja. g-13270
Bric Sebastjan, Cankarjeva 24, Nova Gorica, vozniško dovoljenje. g-13263
Bukovšek Renata, Bukovlje 49, Stranice, spričevalo o zaključnem izpitu. g-13125
Burdžević Karla, Rusjanov trg 3, Ljubljana, spričevala 1. 2. in 3. letnik Zdravstvene
šole Jesenice, izdana leta 1979, 1980 in
1981 na ime Pisanec Karla. s-13372
Butinak Mevlja Zmaga, Lokev 169, Lokev, spričevalo 4. letnika Pedagoške gimnazije, šolsko leto 1980/81. g-13184
Celarc Mihael, Cesta Komandanta Staneta 5, Litija, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1246185, izdala UE Litija. s-13035
Cokan Matej, Šmartno 199/b, Šmartno/Slovenj Gradec, spričevalo SŠ Slovenj
Gradec smer kuhar. g-13421
Copot Benjamin, Reška 11, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Srednje zdravstvenešole Rakičan, št. 840, izdano leta 1984.
g-13182
Cvrk Mirsad, Cesta v Gorice 19, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 37476.
s-13391
Čemerika David, Tomažičeva ul. 40, Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje ekonomske šole, izdano leta 1997. s-13440
Čerimović Edin, Na jami 10, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 3916.
s-13072
Čolig Marija, Vezna ul. 9, Odranci, spričevalo o končani OŠ Odranci, izdano leta
1971, na ime Smodiš Marija. g-13124
Čolić Nikola, Rusjanov trg 9, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 7863.
s-13355
Čurila Virginia, Ulica Lili Novy 21, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano leta
1992. s-13087
Dabetič Vanja, Stara cesa 12, Portorož,
spričevalo triletne Upravno-administrativne
šole Koper. g-13189
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Damjan Branka, Kidričeva 10, Litija, delovno knjižico. g-13257
Davidović Tomislav, Kolomban 33, Ankaran, zavarovalno polico, št. 1040151, izdala Zavarovalnica Slovenica. s-13132
Debevc Majda, Casermanova ulica 8,
Cerknica, spričevalo 3.4.letnika in maturitetno spričevalo Gimnazije Postojna, izdani
leta 1971 in 1972, na ime Cimperman Majda. s-13352
Delić Nedeljko, Livold 72, Kočevje, spričevalo o končani šoli za voznike motornih
vozil, izdal Šolski center za tehniške stroke
Novo mesto pod št. 1148/72. s-13417
Dimnik Gorazd, Tržaška c. 24, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
927354, reg. št. 140880, izdala UE Ljubljana. s-13069
Dormiš Marija, Glinškova ploščad 16,
Ljubljana, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje
gostinske šole v Ljubljani, izdana leta 1972
in 1973. s-13214
Dovč Bojan, Omahnova 14, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
844973, št. reg. 155118. s-13406
Dovč Igor, Ul. pregnancev 16, Ljubljana, delovno knjižico. s-13240
Drabik Urška, Černetova 38, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za
s-13464
Drenik Tomaž, Ul. Bratov Učakar 66,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 999850, reg. št. 153582, izdala UE
Ljubljana. s-13442
Drenšek Mateja, Ljubljanska 80, Domžale, spričevalo 3. letnik Gimnazije Moste,izdano leta 1995. s-13201
Drevenšek Mateja, Jurovci 3a, Videm pri
Ptuju, zaključno spričevalo. g-13015
Drnovšek Eva, Ul. bratov Učakar 18,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
37499. s-13239
Drnovšek Petra, Rudarka c. 2, Kisovec,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. S 308426,
izdala UE Zagorje ob Savi. p-13024
Dubravčič Ana, Loka 108, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3449, izdala
UE Tržič. p-13062
Feranetič Nataša, Hrašče 51, Postojna,
dijaško mesečno vozovnico, št. 19563.
s-13228
Fornazarič Milena, Renče 40, Renče,
vozniško dovoljenje. g-13293
Fras Primož, Ribiška 29, Veržej, spričevalo 1. letnika SETUAŠ, šolsko leto 96/97.
g-13389
Frelih Dominik, Jelovška 5, Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21109.
g-13379
Frumen Štefan, Pečovnik 64, Celje, vozniško dovoljenje, št. 15894. p-13064
Furlan Monika, Zg. Škofije 17, Škofije,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 30174, izdala UE Koper. g-13264
Gale Alenka, Podutiška 85, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje medicinske šole, izdano leta 1979, na ime Piškur Alenka.
s-13166
Gantar Aleš, Sončan ulica 8, Kamnik,
dijaško izkaznico, izdala Srednja šola za oblikovanje in fotografijo. s-13403
Ganzitti Virna, Tomšičeva 13, Slovenska
Bistrica, zaključno spričevalo Srednjeturistične
šole v Izoli, šolsko leto 1993/1994, izdano
na ime Štirn Virna. g-13295
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Ganzitti Virna, Tomšičeva 13, Slovenska
Bistrica, spričevalo 4. letnika Srednje turistične šole v Izoli, šolsko leto 93/94,izdano
na ime Štirn Virna. g-13273
Ganzitti Virna, Tomšičeva 13, Slovenska
Bistrica, spričevalo 3. letnika Srednje
turistične šole, šolsko leto 92/93, izdano
na ime Štirn Virna. g-13296
Gavez Darja, Rimska pl. 15, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 27054, izdala UE Ptuj. g-13461
Gavrilovič Goran, Ob spomeniku 14, Koper, vozniško dovoljenje, kat. AB, št.
28183. g-13120
Gerasimović Lidija, Hudovernikova ulica
11, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Celje, št. 7/4h, izdano leta
1972. s-13090
Gerasimović Lidija, Hudovernikova ul. 11,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika, št. 223, izdano 6. 6. 1971 in 4. letnika, št. 200, izdano
6. 6. 1972 na Gimnaziji v Celju. s-13344
Gerbec Karmen, Ivana Suliča 18 B,
Šempeter pri G., spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske šole v Novi Gorici, šolsko
leto 76/77, izdano na ime Pipan Karmen.
g-13011
Glavan Polona, Stična 140, Ivančna Gorica, dijaško mesečno vozovnico, št. 7647.
s-13416
Glavan Simon, Sp. Besnica 58, Zgornja
Besnica, indeks Srednje tehnične in strojne
šole v Kranju. g-13423
Glinšek Dini, Tomšičeva 47, Slovenj Gradec, spričevalo 3. 4.letnika in maturitetno
spričevalo SŠTNPU Ravne na Koroškem,
izdani leta 1983 in 1984. g-13123
Gogala Zorica, Grajska c. 34, Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24309.
g-13122
Gomboc Franc, Martjanci 44, Martjanci,
zaključno spričevalo, izdano leta 1963.
p-13071
Gorjanc Nataša, Beblerjev trg 6, Ljubljana, dijaško izkaznico Gimnazije Jožeta Plečnika, št. 71668. s-13303
Gosnik Romana, Koželjskega ul. 6, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
27017, izdala UE Velenje. p-13016
Gostinčar Peter, Ruska 2, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 12890.
s-13339
Grabnar Gregor, Čolnišče 51, Zagorje
ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1129454, izdala UE Zagorje ob Savi.
p-13028
Gramc Aleš, Krška vas 7/c, Krška vas,
spričevalo 4. letnika Srednje kmetijske šole
GRM Sevno, izdano leta 1988. s-13064
Gregorčič Ksenija, Šmarjeta 33, Šmarješke toplice, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole v Novem mestu, izdano
leta 1992. s-13422
Grilc Jolanda, Slavka Gruma 8, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
27691. g-13118
Grizonič Aleš, Gažon 68/a, Šmarje, zavarovalno polico št. 639895, izdala Zavarovalnica Adriatic. g-13261
Grozde Zdenka, Cesta na Barju 36,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 733837, št. reg. 189944. s-13141
Grčar Sašo, Krožna ulica 12, Kranj, spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole v
Kranju. g-13023
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Guna Veronika, Slovenska cesta 25,
Mengeš, spričevalo 4. letnika SAŠ, šolsko
leto 95/96. s-13350
Hakl Olga, Bodonci 151, Bodonci, vozniško dovoljenje št. 18217. g-13269
Hode Romana, Globoko 717a, Globoko, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3. in 4. letnika Upravno administrativne
šole v Novem mestu. g-13025
Hohkraut Franc, Toplice 4, Rimske Toplice, spričevalo 1. in 3. letnika, za šolski
leti 1980/81 in 1982/83, št. mat. lista
1409 A 2320. p-13032
Hohkravt Tina, Zidani most 26, Zidani
most, spričevalo. g-13410
Horvat Bojana, Pot v Smrečje 1, Ljubljana, spričevalo 1., 2.,3. in 4. letnika Srednje
šole za farmacijo in zdravstvo - smer farmacevtski tehnik, šolanje končano leta 1983.
s-13071
Horvat Janja, Nova vas 119, Ptuj, spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske šole,
izdano leta 1997. g-13176
Hrastnik Aleš, Ul. heroja Rojška 44, Celje, vozniško dovoljenje, kat. AB, št. 27037.
p-13057
Huljev Robert, Trg republike 4, Izola, delovno knjižico. g-13129
Hvala Bernarda, Dolenjska c. 48, Ljubljana, diplomo št. 493, izdana 25. 6. 1987.
g-13110
Ilovar Jožko, Sneberska cesta 60a, Ljubljana, zavarovalno polico št. 0156410, izdala Zavarovalnica Slovenica. s-13216
Indjič Daniel, Ulica Heroja Lacka 8, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 36427,
izdala UE Ptuj. g-13115
Ivič Franc, Lišečka vas 5, Poljčane, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. 7710.
g-13256
Jakše Božo, Rašica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1139055, reg. št. 118629, izdala UE Ljubljana. s-13354
Jakšič Ivica, Zg. Škofije 82, Škofije, vozniško dovoljenje. g-13130
Jamnik Katarina, Pod hruško 5, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 39533.
s-13343
Janežič Uroš, Podnanos 37, Podnanos,
spričevalo 3. in 4. letnika ter diplomo Srednje šole v Postojni. g-13190
Janjić Petar, Zlato polje 3 A, Kranj, diplomo Kadetske šole za miličnike Ljubljana,
izdana leta 1990. s-13057
Jankovič Zdravko, Elektrarniška 28, Brestanica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
17926. p-13052
Jančar Mitja, Kvedrova c. 36, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
596710, reg. št. 196176, izdala UE Ljubljana. s-13002
Jedlovčnik Irma, Zasavska cesta 62,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 584329, št. reg. 146555. s-13034
Jelenc Boris, Dolenja vas 78, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGH, št.
21981, izdala UE Škofja Loka. s-13045
Jelnikar Eva, Bergantova 3, Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1263861,
št. reg. 25960, izdala UE domžale.
s-13059
Jelovčan Anka, Leskovica 12, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
25088. s-13054

Jene Franci, Križ 52, Tržišče, vozniško
dovoljenje, kat. BCFGH, št. 8583. p-13098
Jeremič Risto, Pod nasipom 9, Pivka,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 2324,
izdala UE Postojna. g-13378
Jeromen Jure, Slovenčeva 109 a, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 568.
s-13154
Jordan Anja, Muljava 7 A, Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
20676. s-13139
Jug Marko, Vojkova 9, Nova Gorica, vozniško dovoljenje. g-13383
Jurečič Damjan, Veliko Mraševo 3, Podbočje, dijaško mesečno vozovnico, št.
5740. s-13147
Kadiš Mitja, Javornik 54, Ravne na Koroškem, spričevalo 3. 4. letnika in maturitetno spričevalo Gimnazije Ravne na Koroškem, izdani leta 1977 in 1978. s-13426
Kambič Kim, Cesta na Vrhovce 49, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
22330. s-13364
Kavečič Ema, Ponikve 14, Jesenice na
Dolenjskem, spričevalo 2. letnika in zaključni izpit Tekstilne šole Sevnica. g-13185
Kavrečič Bojana, Hrvatini 177, Ankaran,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-128028-83, izdano 8. 7.
1983. g-13265
Kek Sonja, Pluska 8, Trebnje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 401627, reg.
št. 8957, izdala UE Trebnje. s-13203
Kerec Helena, A. Novaka 7, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 31573. p-13041
Kirn Štefan, Rakitna 30, Preserje, diplomo Fakultete za matematiko - uprabna matematika, izdana leta 1980. s-13042
Klakočar Jožef, Bizeljska vas 20, Bizeljsko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13591, izdala UE Brežice. p-13046
Klavžar Nataša, Trobni dol 38, Šentrupert, spričevalo. p-13081
Klemenc Maja, Na Straški vrh 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1266045, št. reg. 211746. s-13079
Knafelc Franc, Za opekarno 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
841022, št. reg. 71043. s-13400
Kobe Marko, Ulica Stare pravde 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
323473, št. reg. 32468. s-13049
Kobe Tomaž, Polje cesta V 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S1189425, št. reg. 193980. s-13326
Kocbek Valerija, Spodnja Ščavnica 18
a, Gornja Radgona, zavarovalno polico, št.
0594619. g-13252
Kocjančič Alojz, Gortanov trg 6, Koper,
zavarovalno polico, št. AO 0631711, izdala
Zavarovalnica Adriatic. g-13409
Kokol Henrik, Gostinca 18 a, Podsreda,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10834.
p-13077
Kolar Mihael, Sp. Polskava 253, Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
4360. g-13259
Kolenik Klemen, Pohorski bataljon 211,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
032706. s-13218
Koligar Zdenka, Pod Cvingerjem 1, Dolenjske Toplice, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole Novo mesto,
št. 1477, izdano leta 1983, na ime Ovniček
Zdenka. g-13414
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Končan Anita, Podlipa 60 a, Vrhnika, dijaško mesečno vozovnico, št. 2668.
s-13155
Končan Tomaž, Ulica Frankolovskih žrtev 34, Celje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 31062. g-13016
Kopač Damjan, Golo Brdo 35, Medvode, zaključno spričevalo Srednje lesne šole
v Škofji Loki. s-13444
Korenčan Jaka, Linhartova 86, Ljubljana, študentsko izkaznico št. 22045000, izdala Fakulteta za šport. s-13324
Korpar Stanko, Rupečja vas 59, Lovrenc
na Dravskem pol, vozniško dovoljenje, kat.
F, št. 912, izdala UE Ptuj. g-13135
Kovač Darko, Nova pot 52, Notranje Gorice,
zavarovalno
polico
št.
00101137915,izdala Zavarovalnica Slovenica. s-13158
Kovač Ljubomir, Narpel 37 a, Krško,
spričevalo 3. in 4. letnika ter spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje tehnične šole, št.
1698. g-13399
Kovač Tomaž, Log 31, Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6290, izdalaUE Hrastnik. g-13381
Kovačič Tadej, Bogatajeva ul. 12, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1096941, reg. št. 213794, izdala UE Ljubljana. s-13229
Kozamurnik Olga, Petkova ulica 43, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Zdravstvene šole Jesenice, izdano leta 1980, na ime
Marinković Olga Kozamurnik. s-13353
Kozelj Marjeta, C. talcev 8/c, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
00131763, izdala UE Jesenice. p-13061
Kozelj Zorica, Frankovo 170, Škofja Loka, spričevalo 4. letnika Gimnazije pedagoške smeri v Ljubljani, izdano leta 1982,
na ime Izeti Zorica. s-13086
Kozinc Štefan, Stržišče 15, Sevnica,
spričevalo osnovne šole. p-13050
Košak Veronika, Lastovče 39, Novo mesto, 5 delnic M banke, št. 00156752.
s-13365
Košir Meta, Valburga 53a, Smlednik,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, izdano leta
1997. s-13450
Koščak Borut, Vir 44, Ivančna Gorica,
letno spričevalo 3. letnika Srednje šole Josipa Jurčiča v Ivančni Gorici, za šolsko leto
1992/93. g-13116
Kočevar Matjaž, Smelijevo naselje 11,
Stari trg pri Ložu, spričevalo 3. letnik
Aškerčeve tehnične strojne šole, izdano leta 1981. s-13361
Krajnc Darja, Mariborska c. 21 B, Ptuj,
spričevalo 3.4. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Upravno administrativne šole Ptuj. g-13128
Kralj Nina, Podgorska ulica 10, Kočevje, spričevalo 3.4. letnika in spričevaloo zaključnem izpitu Srednje šole za oblikovanje
in fotografijo. s-13084
Kranjc Matej, Glinškova ploščad 10,
Ljubljana, preklic indeksa, objavljenega vUr. l. RS, št. 41/97, s-41029. s-13193
Kranjec Gregor, Bratovševa ploščad 22,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
016214. s-13281
Križanec Andreja, Gradnikova 117, Radovljica, dijaško mesečno vozovnico, št.
23931. s-13093

Križman Ester, Dekani 23/d, Dekani, zavarovalno polico št. AO o631890. g-13100
Križman Ester, Dekani 23/d, Dekani, zavarovalno polico št. AO 0630854. g-13101
Križnar Mojca, Črnavska pot 5, Preddvor, zavarovalno polico, št. 0186197, izdala Zavarovalnica Slovenica. s-13172
Kuhar Dejan, Nemčevci 25, Murska Sobota, študentsko izkaznico št. 71960461,
izdala Biotehniška fakulteta v Ljubljani.
s-13230
Kukec Jani, Črna vas 282, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 11577.
s-13317
Kurbus Janez, Staneta Rozmana 6, Murska Sobota, vozniško dovoljenje št. 17947.
g-13107
Kurent Stanislav, Ljubljanska c. 10,
Kranj, maturitetno diplomo, izdano leta
1981. g-13106
Kuzmič Miha, Zadružna 27, Komenda,
dijaško mesečno vozovnico, št. 38956.
s-13088
Kvaternik Matej, Preglov trg 10, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 8524.
s-13094
Lagler Bruno, Planina 64, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 137539,
št. reg. 40092, izdala UE Kranj. g-13250
Lamovšek Irena, Mirna vas 18, Trebelno, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
991834, reg. št. 9938, izdala UE Trebnje.
s-13031
Lazar Štefan, Pržanjska cesta 12 E, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,št. S
245682, št. reg. 29874. s-13074
Laznik Ines, Goriška ulica 6, Izola, študentsko izkaznico št. 06980052, izdala Visoka šola za socialno delo. s-13143
Lesar Ignac, Kosovelova 26, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 16444.
s-13348
Lesjak Dejan, Lačna gora 9, Oplotnica,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 19764.
g-13175ž
Leskovar Tatjana, Planina 31, Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu. g-13177
Lešnik Irena, Hafnerjeva 6a, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 29553.
s-13225
Lešnik Irena, Hafnerjeva 6a, Ljubljana,
študentsko izkaznico št. 18970497, izdala
Filozofska fakulteta. s-13226
Litrop Simon, Žitna ul. 12, Odranci, spričevalo o končani OŠ Odranci, izdano 14. 6.
1991. g-13020
Ljubi Mirko, Loška vas 5, Dolenjske Toplice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
30003, izdala UE Novo mesto. s-13033
Lorbek Jože, Mirna pot 6, Izola, zavarovalno polico št. 654741, izdala Zavarovalnica Adriatic. g-13242
Lorbek Mandič Duška, Bratovševa
ploščad 38, Ljubljana, delovno knjižico.
s-13055
Lubec Bruno, Vičava 51, Ptuj, potrdilo o
znanju CPP, št. 2840, izdala UE Ptuj.
g-13419
Lukaček Snežana, Gradišče nad Pijavo
Gorico 178, Škofljica, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 444555, reg. št. 191057,
izdala UE Ljubljana. s-13067
Lutvica Sulejman, Frankfurt, Nemčija,
spričevalo Poklicne šole Ivana Kavčiča, poklic zidar. s-13388
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Magdič Edita, Litijska cesta 307, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 514391, izdala Zavarovalnica Tilia. s-13276
Mandelj Bojan, Sava 23, Sava, vozniško
dovoljenje - duplikat, kat. ABCEFGH, št.
2474, izdala UE Litija. s-13446
Marguč Borut, Vrbovec 18, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
847670, št. reg. 174908. s-13091
Marinkovski Boris, Cesta 1. maja 131,
Jesenice, spričevalo 3. letnika turistične usmeritve, šolsko leto 1993/94. g-13119
Marič Alenka, Čufarjeva 1, Vojnik, diplomo. p-13033
Markoja Alojz, Mlinska 1, Turnišče, delovno knjižico. p-13054
Marolt Julija, Ulica borca Petra 30, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št. S
205234, reg. št. 30269, izdala UE Novo
mesto. s-13298
Marot Karmen, Tržaška c. 87 B, Logatec, spričevalo 2. letnika ZGBI v Ljubljani,
izdano leta 1978, izdano na ime Marinko
Karmen. s-13311
Marot Karmen, Tržaška c. 87 B, Logatec, spričevalo 2. letnika Gimnazije pedagoške smeri v Ljubljani, šolsko leto 76/77,
izdano na ime Marinko Karmen. s-13312
Martini Darinka, Novo naselje 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
729659, št. reg. 60184. s-13322
Matušek Boža, Britof 373, Kranj, spričevalo 4. letnika Šole za medicinske sestre v
Ljubljani, izdano leta 1981, na ime Krničar
Boža. s-13060
Mavri Sonja, Mostaniška cesta 58, Cerkno, spričevalo 4. letnika Srednje šole za
telekomunikacije in pošto, izdano leta 1997.
s-13463
Mašič Ema, Trebinjska ul. 7, Ljubljana,
delovno knjižico, izdana na ime Mašič Ekrema. s-13351
Meden Tine, Cesta Kom. Staneta 5,
Medvode, spričevalo o končani OŠ Oto Vrhunec Blaž Medvode, izdano leta 1994.
s-13336
Memon Edvard, Šalara 10c, Koper, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-1437/18-78. g-13181
Mihajlović Milorad, Jakčeva ulica 2, Ljubljana, delovno knjižico. s-13043
Mihalič Milena, Seidlova 32, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.BGH, št.
14164, izdala UE Novo mesto. g-13029
Milič Mitja, Vojkova 73, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 29382. s-13408
Mlakar Bogomir, Hotovlje 9, Poljane nad
Škofjo Loko, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-1063/49-87.
s-13327
Možina Nataša, Ziherlova ul. 4, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 39488.
s-13040
Morelj Aljoša, Neverke 27 a, Košana,
spričevalo 3. letnika SGP Postojna.
g-13117
Mozetič Mirja, Lemutova 27/a, Nova Gorica, vozniško dovoljenje. g-13103
Močilnikar Pavel, Zgornji Prekar 9, Kresnice, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,št.
S 397108, reg. št. 9813, izdala UE Domžale. s-13200
Mraković Nijaz, Ravnica 18, Grgar, diplomo Gradbene šole Vana Pilon v Ajdovščini. g-13138
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Nasič Jasna, Cesta 1. maja 35, Jesenice, vozniško dovoljenje, št. S 1175291.
g-13266
Nemec Monika, Dombrava 2, Volčja Draga, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
38384, izdala UE Nova Gorica. g-13411
Novak Iztok, Hleviše 18, Rovte, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 853478, št. reg.
5997, izdala UE Logatec. s-13004
Novak Tomaž, Habatova ul. 14/b, Trzin,
indeks Srednje elektrotehnične šole, izdan
leta 1984. s-13308
Novak Zoran, Strelska ulica 2, Jesenice, indeks Srednje kovinarske in cestnoprometne šole v Škofji Loki. s-13085
Nusdorfer Igor, Kvedrova cesta 9, Koper, dijaško mesečno vozovnico, št. 23311.
g-13301
Ocepek Ivan, Črešnjevci 50, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. ABCEF,
št. 4936, izdala UE Gornja Radgona.
g-13245
Ogrinc Marjeta, Loče 61/a, Loče pri
Poljčanah, spričevalo o končani OŠ, izdanoleta 1980. g-13438
Oklobdžija Dejan, Ob Koprivnici 60, Celje, spričevalo 3. letnika Šolskega centra
Celje, strojno tehnična smer, za šolsko leto
1996/97. p-13022
Omahen Marina, Jelovškova ulica 20,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Gradbene tehnične šole v Ljubljani, izdano
leta 1981, na ime Radnič Marina. s-13300
Oman Cecilija, Dolinska 22/g, Koper,
vozniško dovoljenje, št. 11520, izdala UEKoper. g-13385
Oman Sandi, Novi svet 10, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
22221, izdala UE Škofja Loka. s-13294
Orlač Ivka, Selska 38, Ptuj, delovno knjižico, izdana na ime Žuvič Ivka. g-13420
Pagon Zorina, Rutarjeva 29, Tolmin, spričevalo 3. in 4. letnika Ekonomske šolev
Novi Gorici, šolsko leto 1974/75 in
1975/76. g-13026
Pahulje Alojzij, Prigorica 114, Dolenja
vas, spričevalo o zaključnem izpitu Gradbene tehniške šole v Ljubljani, izdano 24. 6.
1976. s-13362
Palčič Barbara, Cesta 4. maja 2 b, Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
92945, št. reg. 8170, izdala UE Cerknica.
s-13445
Paunović Milan, Partizanska ulica 41,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 90101, reg. št. 12357, izdala UE
Ljubljana. s-13279
Pavlica Katja, Hradeckega cesta 39,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1043538, reg. št. 200158, izdala UE
Ljubljana. s-13161
Pavlovič Anton, Pot na Labar 8, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene šole, izdano leta 1978. s-13373
Pehlić Hasan, Konjodor 82, Bosanska
Krupa, diplomo Gradbenega šolskega centra Maribor, izdana leta 1984. s-13165
Pejič Goran, Tržaška 5, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 14076. s-13370
Peklaj Anton, Cesta Andreja Bitenca
124, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,št. 38304. s-13195
Pepelnak Ferdinand, Šmiklavž 8 c, Podgorje, zaključno spričevalo, št. 315-84/82
izdano 31. 8. 1982. g-13008
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Perhavec Brigita, Mladinska ul. 24, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 12554.
p-13002
Perko Marko, Bevke 123, Vrhnika, letno
spričevalo 3. letnika Srednje šole za strojništvo Ljubljana, izdano 20. 6. 1997 v Ljubljani. s-13363
Perko Petra, Jakčeva ulica 2, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 9211.
s-13096
Peternel Gorazd, Plužnje 39, Cerkno,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za gostinstvo in turizem, izdano leta 1994,
št. 451 TTK. s-13315
Petrič Miha, Veluščkova 8, Izola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8910, izdala
UE Izola. g-13248
Petrič Terezija, Zavrti 45, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1219701, reg. št. 32771, izdala UE Domžale. s-13199
Petrovčič Mrak Ljubica, Čepovan 76,
Čepovan, spričevalo 3. letnika Zdravstvenešole Nova Gorica, šolsko leto 77/78.
g-13171
Pfifer Nina, Gradiška 429, Pesnica, dijaško mesečno vozovnico, št. 3483.
s-13335
Pilih Silva, Pod Gabri 1, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 30513. p-13001
Pintarič Anton, Sveti Jurij 55, Rogašovci, vozniško dovoljenje, št. 27595. g-13258
Pipan Igor, Šmarje 6, Šmarje, delovno
knjižico izdano leta 1967. g-13191
Pirc Jožef, Dvor 12, Ljubljana, spričevalo 1.2.3.letnika in spričevalo o zaključnem
izpitu Gostinske šole Bled - Radovljica.
s-13433
Plahutnik Urška, Zgornje Pirniče 71 g,
Medvode, delovno knjižico. s-13092
Planko Igor, Cmereška gorca 12/a, Pristava pri Mest., vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 11072, izdala Ue Šmarje pri Jelšah. s-13394
Pleić Mario, Šišenska cesta 17, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 14456.
s-13334
Podbreznik Jožica, Rogatec nad Želimljami 6, Ig, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 91017, reg. št. 169461, izdala UE
Ljubljana. s-13227
Podgornik Nevenka, Stresova ul. 4/c,
Kobarid, vozniško dovoljenje, št. S 443988,
izdala UE Tolmin. g-13097
Podgoršek Andrej, Klanska 3, Medvode, dijaško mesečno vozovnico, št. 36612.
s-13233
Pohar Maša, Ulica Kam. zas. odreda 5a,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16418, izdala UE Kamnik. s-13395
Pohar Tomaž, Slavka Černeta 26, Kranjska Gora, maturitetno spričevalo Gimnazije
Jesenice, izdano leta 1966. g-13398
Popović Slobodan, Banja Luka, diplomo
ŽEKŠ v Ljubljani, izdana leta 1967.
s-13061
Potočnik Iris, Glinškova ploščad 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
444547, št. reg. 191050. s-13435
Potočnik Jerneja, Hotavlje 48, Gorenja
vas, dijaško mesečno vozovnico, št. 30981.
s-13374
Povalej Irena, Petrovičeva ulica 1 A, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1298663, št. reg. 225805. s-13455

Povalej Irena, Petrovičeva ulica 1 a, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 180066, izdala Zavarovalnica Slovenica. s-13457
Premc Aleš, Jakčeva 43, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 9906.
s-13231
Premužič Srečko, Ul. Ferda Bidovca 3,
Izola, zaključno spričevalo Srednje gostinske šole in turistične šole, šolsko leto
1991/1992. g-13292
Premuš Alenka, Jurčičeva ulica 13, Ljutomer, dijaško mesečno vozovnico, št.
32492. s-13036
Prešern Drago, K Roku 32, Novo mesto, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1083519. s-13075
Prešern Miran, Predilniška 8, Tržič, spričevalo za šolsko leto 74/75 in 75/76.
g-13274
Progar Edvard, Kebetova 23, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 2227, izdal
Alpetour Kranj. s-13396
Prosen Branka, Tbilisijska ulica 36, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št. S
1105859, št. reg. 212119. s-13316
Puhan Kaja, Bognarjeva 90, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 1276.
s-13453
Pulko Albert, Kočice 43a, Žetale, končno spričevalo Elektro šole, smer elektrikar elektronik, izdal Šolski center Ptuj. g-13028
Pungerčar Jožefa, Radovlja 6, Šmarješke toplice, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 24912, izdala UE Novo mesto.
g-13249
Rakuša Zdenka, Cvetkovci 19a, Podgorci, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 4/99, g-4358.
g-13194
Rasiewicz Januš, Rista Savina 6, Žalec,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-1284/18-82. g-13267
Rauter Uroš, Šlakarjeva pot 1, Kamnik,
spričevalo 3. in 4. letnik Srednje agroživilske šole, izdani leta 1992 in 1993. s-13328
Ravnihar-Kunstelj Marijana, Roblekovo
n. 1, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 3820. g-13380
Redenšek Jurkica, Trg svobode 15, Sevnica, spričevalo 4. letnika Gimnazije pedagoške smeri, šolsko leto 81/82. g-13262
Rendulić Vanja, Štefana Kuzmiča 28,
Murska Sobota, indeks Filozofske fakultete, št. 18920757, izdan leta 1992.
s-13156
Renčelj Damjan, Orlek 31, Sežana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 14095,
izdala UE Sežana. g-13104
Repar Gregor, Kamnik pod Krimom 144,
Preserje, letno spričevalo za 3. letnik Srednje elektrotehniške šole, izdano leta 1992.
s-13447
Repar Simon, C. na Ostrožno 83, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 41667. p-13048
Repovš Špela, Šercerjeva 7, Laško, spričevalo o konačni OŠ, šolsko leto 1985/86.
g-13413
Rešetič Gregor, Jamova cesta 50, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
38489. s-13405
Ribarić Mladenko, Dunajska cesta 419,
Ljubljana, delovno knjižico. s-13278
Ribič Ludvik, Krčevina pri ptuju 69, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 11774,
izdala UE Ptuj. g-13384
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Rijavec Elvira, Andreja Gabrščka 34,
Šempeter pri G., maturitetno spričevalo
Srednje šole - LSC Jože Srebrnič Nova Gorica. g-13013
Ritlop Andreja, Bolkova 3a, Radomlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1219685, reg. št. 32807, izdala UE Domžale. s-13044
Rožič Darka, Ul. Sallaumines 10, Trbovlje, spričevalo 3. letnika Srednje elektrotehniške in gostinske šole v Zagorju, izdano
leta 1992. s-13392
Ružnič Jasmina, Na zelenici 5 a, Vrhnika, dijaško mesečno vozovnico, št.
001935.. s-13164
Rugelj Jože, Zapuže 15, Mirna, izkaznico vojnega invalida za popust pri vožnji, št.
4641, izdana 15. 1. 1997. s-13038
Rumež Liljana, Čučkova 7, Kidričevo,
spričevalo 3. letnika Pedagoške gimnazije.
g-13251
Rupar Brigita, Tomažini 2, Ljubljana, mesečno vozno karto Rašica-Ljubljana, izdal
SAP Ljubljana. s-13443
Rupar Milan, Hrušica 32, Hrušica, vozniško dovoljenje. g-13206
Rus Katja, Rozmanova ulica 4, Kočevje,
dijaško mesečno vozovnico, št. 36484.
s-13160
Salešević Senka, Kersnikova cesta 11,
Grosuplje, indeks Srednje šole Josip Jurčič
Ivančna Gorica. s-13333
Sedmak Nataša, Koritnice 57, Knežak,
diplomo Srednje šole za farmacijo in
zdravstvo, leta 1986, na ime Srebot Nataša. g-13418
Seferagič Damir, Žiganja vas 43, Križe,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. reg.
3216, izdala UE Tržič. p-13039
Selan Sabina, Moškričeva ul. 3, Ljubljana, indeks Srednje trgovske šole, št. vp.
174/96. s-13142
Selič Aleksandra, Paneče 4, Jurklošter,
spričevalo. p-13004
Sinčič Vesna, Rižana 23, Dekani, letno
spričevalo za šol. leto 1977/78 in obvestilo
o opravljeni maturi, izdano leta 1979 na
Upravno-administrativni šoli Koper. g-13186
Skok Borut, Kosovelova 3, Tolmin, maturitetno spričevalo Gimnazije Tolmin, izdano leta 1975. g-13098
Skok Borut, Kosovelova 3, Tolmin, spričevalo 4. letnika Gimnazije Tolmin, izdano
leta 1975. g-13099
Slanovec Jernej, Cesta 3 talcev 15/a,
Kamnik, vozniško dovoljenje. g-13377
Smajlagič Roko, Sončna pot 6, Izola,
spričevalo Srednje pomorske šole Piran, za
šolsko leto 1981/82, poklic lad. tehnik.
g-13260
Snedec Ester, Perudina 18, Vinica, letno spričevalo 3. letnika Gimnazije Črnomelj,
izdano leta 1997. g-13183
Sočič Alenka, Lendavska 43/a, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 32461.
g-13254
Stare Anton, Zgornji Brnik 74, Cerklje,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S641698, reg. št. 21919, izdala UE Kranj.
g-13197
Sternad Borut, Cirkovce 72/a, Cirkovce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
26351, izdala UE Ptuj. s-13157
Stojić Dejan, Zlato polje 2 a, Kranj, spričevalo. g-13272

Strnen Tomaž, Ul. Koroškega bataljona
13, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje
pomorske šole, izdano leta 1994. s-13321
Sušec Petra, Podkraj pri Velenju 68, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
24788, izdala UE Velenje. p-13040
Šebjanič Jože, Št. Kovača 14, Odranci,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
4. letnika Gimnazije Maribor, šolsko leto
1976/77. g-13126
Šestič Zdenko David, Šorlijeva ulica 35,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št. S
805918, št. reg. 32662, izdala UE Kranj.
s-13448
Škarja Tomaž, Jakčeva ulica 43, Ljubljana, delovno knjižico. s-13083
Škerlak Slavko, Sebebborci 24, Martjanci, indeks Pravne fakultete v Ljubljani,izdan leta 1988. s-13019
Škrabl Slavica, Cesta 13. julija 18, Ljubljana, letno spričevalo in spričevalo o zaključnem izpitu Srednje frizerske šole.
s-13366
Škufca Jože, Petane 2, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 26216, izdala UE Novo mesto. g-13114
Špoljarić Anita, Hacquetova ulica 9, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Upravno administrativne šole v Ljubljani, izdano leta 1996.
s-13346
Šteh Marija, Čušperk 1, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 1889,
izdala UE Grosuplje. s-13283
Šterbenc Ivan, Trubarjeva 59/a, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5412962, izdala UE Celje. p-13026
Štrigl Jani, Florjan 58, Šoštanj, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 25437, izdala UE
Velenje. p-13055
Štrucelj Anton, Vejar 3 a, Metlika, diplomo Ekonomske fakultete v Ljubljani, izdana
leta 1966. s-13320
Štrumbelj Polonca, Srednjevaška ul. 46,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Ledina, izdano leta 1996. s-13003
Štrus Jože, Cesta na Krko 13, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14345, izdala UE Grosuplje. s-13076
Štrus Jože, Cesta na Krko 13, Grosuplje,
študentsko
izkaznico,
št.
20960099, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. s-13077
Šušteršič Darja, Scopolijeva ul. 79, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 2533.
s-13393
Švikart Fredi, Gornji trg 19, Lovrenc na
Dravskem pol, spričevalo 4. letnika in diplomo Šole za miličnike, izdano 21. 6. 1991 v
Ljubljani. s-13010
Tavčar Aleš, Rožna dolina, C. V/16,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-690/19-81.
s-13066
Tekavčič Tadej, Poštna ulica 11, Brezovica, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole in gimnazija, izdano leta 1995.
s-13360
Telič Uroš, Ljubljanska 21, Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Iskra Kranj, izdano leta 1991. g-13424
Tisnikar Vesna, Turiška vas 7 a, Šmartno
pri Litiji, preklic vozniškega dovolenja, objavljen v UL RS, št. 1/99. g-13271
Tišler Barbara, Cerkvena ul. 20, Tržič,
mesečno vozno karto št. 3299. s-13369
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Tišler Boris, Zlanova 7, Zreče, vozniško
dovoljenje, kat. B, št. 19050. g-13255
Tomin Vučkovič Mateja, Stara cesta 25,
Naklo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1307407, št. reg. 33053, izdala UE Kranj.
g-13188
Tovornik Sonja, Hotunje 1, Ponikva, spričevalo 3. letnika triletne šole, poklic vrtnar-cvetličar, izdano leta 1992. p-13015
Trentelj Nejc, Sallaumimnes 3, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 11786,
izdala UE Trbovlje. g-13382
Tribušon Peter, Tržna ulica 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S646665, št. reg. 57544. s-13030
Trupej Renata, Opekarniška 11, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 15428, izdala UE Celje. p-13078
Tršelič Jože, Kalce-Naklo 25, Krško, dijaško mesečno vozovnico, št. 33280. s-13041
Turk Gregor, Bilečanska 4, Ljubljana, zaključno spričevalo Srednje policijske šole v
Tacnu, izdano leta 1997. s-13404
Ugovšek Terezija, Novo naselje 50, Gornji Grad, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
3458, izdala UE Mozirje. p-13003
Ulčar-Daševič Petra, Trg Prešernove brigade 5, Kranj, spričevalo 3. razreda Gimnazije Kranj, za šolsko leto 1994/95. g-13112
Ušeničnik Metka, Verje 10b, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
689816, reg. št. 60278, izdala UE Ljubljana. s-13144
Valand Milan, Podpeč 6, Loče, spričevalo. p-13080
Valant Jure, Stara cesta 22, Naklo, spričevalo 3. letnika SEUAŠ Kranj, šolsko leto
96/97. g-13027
Valetič Žiga, Malovaška ulica 21, Brezovica, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Ledina, izdano leta 1991. s-13146
Valič Miha, Grič 31, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 11535. s-13080
Vatovec Dejan, Novo Polje, Cesta I/48,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 239441, reg. št. 187678, izdala UE
Ljubljana. s-13325
Vedrić Ivana, Šegova ulica 1, Novo mesto, dijaško mesečno vozovnico, št. 9563.
s-13277
Veldin Robert, Žvab 3, Ivanjkovci, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 10731, izdala
UE Ormož. g-13196
Velepič Ana, Ob žici 3, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 14565. s-13390
Veler Miha, Škale 80/c, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 27743, izdala
UE Velenje. p-13063
Verdev Peter, Prežihova ul. 3, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 21940,
izdala UE Žalec. p-13038
Verček Anamarija, Cegenica 24, Novo
mesto, spričevalo 3. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje kemijske šole, izdano leta 1993. s-13434
Videtič Miran, Tbilisijska ulica 36, Ljubljana, indeks Srednje trgovske šole, smer
ekonomski tehnik, izdan leta 1994.
s-13386
Vidmar Anton, Cesta na Vrhovce 21, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
S 411896, št. reg. 152373. s-13458
Vilhar Andrej, Kunaverjeva 4, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 28420.
s-13342
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Virant Marko, Pod hribom, C. II/32, Grosuplje, delovno knjižico, serija A 0376744,
reg. št. 20074. s-13368
Vičar Janez, Lačaves 59 a, Kog, spričevalo za voznike motornih vozil. g-13121
Vodopivec Katja, Turo polje 8, Šentjernej, dijaško mesečno vozovnico, št. 16706.
s-13151
Vogrinčič Milena, Krnci 23, Martjanci,
delovno knjižico, ser. št. 0067940, reg.
št. 54121, izdala UE Murska Sobota.
g-13180
Vončina Aleksander, Kvedrova 7, Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Ivan Tavčar Gorenja vas, izdano leta 1987.
s-13082
Vovk Aleš, Razdevškova ulica 10, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
17152. s-13280
Vrankar Petra, Ul. Bratov Miklič 12, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
39284. s-13046
Vuk Branko, Bišečki vrh 65, Trnovska
vas, delovno knjižico, reg. št. 28279, izdana v Ptuju. g-13108
Vučko Jani, Avgustinčičeva ul. 30, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
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1212043, reg. št. 157574, izdala UE Ljubljana. s-13306
Wolte Sabina, Titova 96, Jesenice, mesečno vozno karto za relacijo Železnica-Jesenice-Kranj. g-13021
Zadnik Jože, Huje 37, Obrov, spričevalo o
zaključnem izpitu, izdano leta 1977. g-13397
Zagoričnik Egist, Golniška c. 28, Kranj,
delovno knjižico. s-13304
Zagoršek Silva, Muretinci 42/A, Gorišnica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
1426, izdala UE Ptuj. g-13113
Zajc Marko, Ulica bratov Praprotnik 12,
Naklo, zaključno spričevalo Gradbene tehnične šole v Ljubljani, izdano leta 1983.
s-13111
Zaletelj Pina, Pugljeva 34, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 24196. s-13439
Zelko Rebeka, Ramovševa 6, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 3293.
s-13356
Zidarič Cvetka, Živkova 3, Miklaž na
Dravskem polj, spričevalo 3. letnika Gimnazije pedagoške smeri, izdano leta 1974, na
ime Šoštarev Cvetka. g-13415
Zorko Vesna, Žirovnica 38, Žirovnica, dijaško mesečno vozovnico, št. 951. s-13347

Zupanc Robert, Salmičeva 1, Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 11035,
izdala UE Celje. p-13079
Zupančič Andrej, Miklošičeva 15, Ljubljana, delovno knjižico. s-13168
Zupančič Jurij, Eipprova ulica 19, Ljubljana, indeks Srednje trgovske šole v Ljubljani. s-13357
Žagar Ana Marija, Martinova 39 c, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 2373.
s-13299
Žerjav Marjan, Črešnjice 43 A, Cerklje,
zaključno spričevalo ŠCG-61/74. g-13018
Žerko Maja, Selo pri Zagorju 23, Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1021296, izdala UE Zagorje ob Savi.
p-13089
Žibert Srečko, Reteče 56, Škofja Loka,
spričevalo Kovinarske in elektro šole Kranj,
za šolsko leto 1978/79. g-13253
Žoekš Maja, V Gaju 12, Radeče, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje zdravstvene
šole v Celju, izdano leta 1994. s-13134
Žvab Petra, Ul. Bratov Rozmanov 12,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana, izdano leta 1993. s-13219

Vsebina
Sodni register
Krško
Ljubljana
Maribor
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
in izbris iz sodnega registra
Celje
Koper
Kranj
Krško
Ljubljana
Murska Sobota
Ptuj
Slovenj Gradec

1113
1113
1113
1113
1125
1125
1126
1126
1126
1126
1128
1128
1128

Evidenca statutov sindikatov
Stečajni postopki in likvidacije

ZJN-02-GD
ZJN-02-S
Dvostopenjski javni razpis
ZJN-03-B - 42. člen
ZJN-03-GD - 42. člen
ZJN-03-S - 42. člen
ZJN-04-B - 55. člen
ZJN-04-S - 55. člen
ZJN-05-B - Sposobnost
ZJN-05-GD - Sposobnost
ZJN-05-S - Sposobnost

1144
1155
1163
1163
1167
1169
1170
1170
1171
1173
1174

Javni razpisi

1177

1129
1129

Objave delniških družb
Javne prodaje delnic
Sklici skupščin in nasprotni predlogi

1183
1183
1183

Razglasi sodišč
Kolektivni delovni spori

1129
1129

Objave po 42. členu zakona o javnih glasilih

1184

Razpisi delovnih mest

1129

Razne objave

1184

Javna naročila po zakonu o javnih naročilih
ZJN-01-B
ZJN-02-B

1130
1130
1130

Izgubljene listine preklicujejo
Potne listine in osebne izkaznice
Druge listine

1185
1185
1187

ISSN 1318-9182
Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – v. d. direktorja Tone Dolčič – Založnik Uradni
list RS, d.o.o. – Direktor Marko Polutnik – Priprava Uradni list RS, d.o.o., Tisk Tiskarna
SET, d.o.o., Vevče – Internet http://www.uradni-list.si – e-mail: info@uradni-list.si
9 771318 918011

