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Sodni register
CELJE
Rg-211427
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00844 z dne 1. 7. 1998 pri
subjektu vpisa PIRAMID, podjetje za izgradnjo računalniško podprtih sistemov,
zunanja in notranja trgovina, d.o.o., Vojnik, Celjska 22, sedež: Celjska 22, 3212
Vojnik, pod vložno št. 1/00933/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, spremembo akta o ustanovitvi d.o.o.
z dne 22. 6. 1998, spremembo dejavnosti
in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5305896
Firma: INTERWARE, Informacijski inženiring in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: INTERWARE, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 1. 7. 1998: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme 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; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 8042
Drugo izobraževanje.
Rg-301835
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00354 z dne 11. 9. 1997 pri
subjektu vpisa ESOT, elektro strojna oprema, tehnologija, trgovina in storitve,
d.o.o., Celje, Gubčeva 1, sedež: Gubčeva 1, 3000 Celje, pod vložno št.
1/01875/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbene pogodbe z
dne 6. 6. 1996, spremembo firme, sedeža, dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5391601
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Firma: ESOT, elektro strojna oprema,
tehnologija, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ESOT, d.o.o.
Sedež: 3000 Celje, Gledališka 2
Dejavnost, vpisana 11. 9. 1997: 3710
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
4521 Splošna gradbena dela.
Rg-301853
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00922 z dne 19. 10. 1998 pod
št. vložka 1/06859/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1323938
Firma: Z & Ž, d.o.o., družba za prevozništvo in storitve
Skrajšana firma: Z & Ž, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3205 Vitanje, Vitanje 80
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Mernik Branko, Slovenske
Konjice, Liptovska 9, vstop 12. 8. 1998,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Mernik Branko, imenovan 12. 8. 1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 19. 10. 1998: 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
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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; 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;
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.; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
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Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni
promet; 6110 Pomorski promet; 6521 Finančni zakup (leasing); 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.; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost; 9220 Radijska in televizijska dejavnost; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92621 Dejavnost marin; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 92712
Dejavnost igralnic.
Pri šifri G/51.18 vse, razen farmcevtskih izdelkov; – pri šifri 0/92.712 le prirejanje posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih, zuanj igralnic, če je registrirano za
gostinsko dejanvost.
Rg-301879
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00904 z dne 10. 11. 1998 pri
subjektu vpisa ZARJA KOVINOOPREMA
PETROVČE, družba za proizvodnjo, predelavo in prodajo kovinskih izdelkov,
d.d., Petrovče, sedež: Petrovče 21,
3301 Petrovče, pod vložno št.
1/01628/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:
Matična št.: 5098947
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
predsednik uprave Ogrizek Jože, Celje, Heroja Rojška 64, imenovan 12. 7. 1996, zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Drame Andrej
in Novak Simona izstopila 24. 7. 1997 ter
Hovnik Bojan in Karničnik Darja, vstopila
24. 7. 1997.
Rg-302400
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00877 z dne 30. 12. 1998 pri
subjektu vpisa BIAS, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., sedež: Bežigrajska
6, 3000 Celje, pod vložno št. 1/04409/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pripojitev pri prevzeti družbi s temile podatki:
Matična št.: 5865336
Pripojitev k družbi Maksim, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 26. 8. 1998.
Pripojitev začne veljati z vpisom v register po sedežu prevzemne družbe.
Rg-302401
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00876 z dne 30. 12. 1998 pri
subjektu vpisa MAKSIM, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Trg Celjskih knezov 2, 3000 Celje, pod vložno št.
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1/00955/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pripojitev pri prevzemni družbi,
spremembo dejavnosti, spremembo zastopnika in spremembo družbene pogodbe z
dne 26. 8. 1998 s temile podatki:
Matična št.: 5311306
Osebe, pooblaščene za zastopanje:
Bastl Simona, razrešena 26. 8. 1998, direktor Bastl Maks, Rečica ob Savinji, Spodnja Rečica 10, imenovan 26. 8. 1998, zastopa družbo brez omejitev, prokuristka
Bastl Simona, Celje, Valvazorjeva 10, imenovana 26. 8. 1998 in prokuristka Ravnak
Tamara, Celje, Pod gabri 23, imenovana
26. 8. 1998.
Dejavnost, vpisana 30. 12. 1998: 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5170 Druga trgovina na debelo;
6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6521 Finančni zakup (leasing9;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.
Pripojitev družbe BIAS, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 26. 8. 1998.
Rg-302405
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00611 z dne 30. 12. 1998 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA NADA
CILENŠEK GRIŽE, p.o., Griže 1/a, sedež:
Griže 1/a, 3302 Griže, pod vložno št.
1/05043/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o organiazciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja, spremembo imena, spremembo ustanovitelja,
spremembo dejavnosti in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5090059
Firma: OSNOVNA ŠOLA GRIŽE
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustnaovitelja: Skupščina Občine Žalec,
izstop 19. 12. 1996 in Občina žalec, omejeno solidarno, Žalec, Savinjske čete 5, vstop 19. 12. 1996.
Dejavnost, vpisana 30. 12. 1998:
80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje.
Rg-302434
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00718 z dne 23. 11. 1998 pri
subjektu vpisa ALEA GROUP, gradbeništvo, d.o.o., sedež: Glavni trg 12, 3000
Celje, pod vložno št. 1/04555/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki, spremembo dejavnosti in spremembo družbene pogodbe z dne 7. 4. 1998 s temile podatki:
Matična št.: 5875331

Osnovni kapital: 122,607.722 SIT
Ustanovitelja: Korošec Marjan, Žalec,
Škafarjev hrib, n.h., vstop 9. 4. 1992, vložek 62,992.621 SIT in Korošec Cvetka,
Žalec, Škafarjev hrib, n.h., vstop 9. 4.
1992, vložek 59,615.101 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 23. 11. 1998: 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske
mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2666
Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije, 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet, 7122
Dajanje vodnih plovil v najem.
KOPER
Rg-115044
Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01334 z
dne 14. 11. 1997 pri subjektu vpisa
MEDIAMERC, d.o.o., trgovina, zastopanje in posredovanje, Koper, sedež: Sergeja Mašere 3, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/03303/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme, sedeža, družbenika, zastopnika in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5645557
Firma: MEDIAMERC, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: MEDIAMERC, d.o.o.
Sedež: 6000 Koper, Dolinska cesta 4/d
Ustanovitelja: Jugovac Mladen, izstop
6. 10. 1997 in Jugovac Edi, Koper, Dolinska cesta 4/d, vstop 6. 10. 1997, vložek
1,510.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Jugovac Mladen, razrešen 6. 10. 1997 in direktor Jugovac Edi, imenovan 6. 10. 1997,
ki zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 14. 11. 1997: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo; 1511 Proizvodnja in konzerviranje
mesa, razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa;
1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz
perutninskega mesa; 1520 Predelava in
konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov;
1531 Predelava in konzerviranje krompirja;
1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1551 Melkarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov; 1552
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Proizvodnja sladoleda; 1561 Mlinarstvo;
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca
in piškotov, proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja; 1584
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin; 1586
Predelava čaja in kave; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja
etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1740 Proizvodnja tekstilnih
izdelkov, razen oblačil; 1752 Proizvodnja
vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih,
razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1830 Strojenje in dodelava krzna, proizvodnja krznenih izdelkov; 1910 Strojenje in dodelava usnja; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 2112 Proizvodnja papirja in
kartona; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja;
2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz
papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 2222 Drugo tiskarstvo;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje video zapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev; 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
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; 2612 Oblikovanje in obdelava ravnega stekla; 2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih
izdelkov; 2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja
izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2663
Proizvodnja sveže betonske mešanice;
2664 Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja
izdelkov iz vlaknastnega cementa; 2666
Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa in mavca; 2670 Obdelava naravnega
kamna; 2852 Splošna mehanična dela;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 3350 Proizvodnja ur; 3430 Pro-
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izvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 3622 Proizvodnja nakita in
podobnih izdelkov; 3630 Proizvodnja glasbenih instrumentov; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in
krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in 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, slad-
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kornimi 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; 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 Popra-
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vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6010 Železniški promet;
60211 Mestni in primestni potniški promet
na rednih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah; 60213
Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski promet; 6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6210 Zračni promet na rednih linijah; 6220 Izredni zračni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 6720
Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
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šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 85141 Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki;
85142 Alternativne oblike zdravljenja;
85143 Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.;
90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90004
Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav;
90005 Druge storitve javne higiene; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9220 Radijska in televizijska dejavnost; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 92623 Druge športne
dejavnosti; 92712 Dejavnost igralnic; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikarskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene dejavnosti.
Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farmacevtski izdelki; pri dejavnosti 67.13 – pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom, opravlja družba dejavnost: samo
menjalnice, zastavljalnice; pri dejavnosti
74.12 je izvzeta revizijska dejavnost; pri dejavnosti 74.60 – poizvedovalne dejavnosti
in varovanje opravlja družba dejavnost: samo dejavnost varovanja; pri dejavnosti
92.712 – dejavnost igralnic, opravlja družba dejavnost: samo igralni avtomati zunaj
igralnic.
Rg-207573
Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01327 z
dne 2. 6. 1998 pri subjektu vpisa IRTS,
podjetje za informatiko, računalništvo in
telekomunikacijske sisteme, d.o.o., Koper, sedež: Cankarjeva 6, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/02179/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča izstop družbenika,
spremembo poslovnih deležev in spremembo naslova družbenika s temile podatki:
Matična št.: 5613795
Ustanovitelji: Olenik Darij, izstop 18. 9.
1998, Lovrečič Aleksander, Koper, Prisoje
8, vstop 23. 6. 1993, vložek 1,035.150
SIT, in Stopar Denis, Koper, Pahorjeva ul.
32, vstop 29. 5. 1995, vložek 509.850 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-211124
Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00628 z
dne 30. 9. 1998 pri subjektu vpisa VIK –
Komercialni inženiring, d.o.o., Kozina,
sedež: Bazoviška 10, 6240 Kozina, pod
vložno št. 1/01479/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5408253
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Krebelj Vladislavu, ki je bil razrešen 11. 5.
1995.
Dejavnost, vpisana 30. 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 motorna vozila; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov.
Rg-213073
Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01786 z
dne 18. 12. 1998 pod št. vložka
1/05556/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1337823
Firma: GRUDA COMMERCE, trgovina,
posredništvo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: GRUDA COMMERCE,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6210 Sežana, Partizanska 101
Osnovni kapital: 3,150.000 SIT
Ustanovitelji: Matijević Tatjana, Kozina,
Hrpelje, Nova pot št. 17, Stojković Ljubo,
Sežana, Šmarje pri Sežani 70 in Jurmes,
d.d., trženje in inženiring, Šentjur, Leona
Dobrotniška 15, vsi vstopili 3. 12. 1998,
vložek vsak po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Stojković Ljubo, imenovan 3. 12.
1998, zastopa družbo brez omejitev in zastopnica Ražem Pavlina, Sežana, Dane pri
Sežani 30B, imenovana 3. 12. 1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 18. 12. 1998: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01132
Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
športnih površin; 01412 Druge storitve za
rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih storitev; 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške
storitve; 1511 Proizvodnja in konzerviranje
mesa, razen perutninskega; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za domače živali;
1910 Strojenje in dodelava usnja; 50101
Trgovina na drobno 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
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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; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 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;
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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; 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; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 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; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
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Druga splošna tajniška opravila; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge
storitvene dejavnosti.
Vpišejo se omejitve pri dejavnostih:
67.13: samo menjalnice, zastavljalnice;
74.12: vse, razen revizijske dejavnosti.

KRANJ
Rg-301460
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/01747 z dne 11. 1. 1999 pod
št. vložka 1/06313/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1331175
Firma: KLOKOČOVNIK, gradnje in varstvo pri delu, d.o.o.
Skrajšana firma: KLOKOČOVNIK, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4282 Gozd Martuljek, Zgornje Rute 93
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Klokočovnik Ivan, Gozd
Martuljek, Zgornje Rute 93, vstop 17. 11.
1998, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Klokočovnik Ivan, imenovan 17. 11. 1998 kot
poslovodja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 11. 1. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
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; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7470
Čiščenje stavb.

KRŠKO
Rg-205593
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg 98/00014 z dne 18. 5. 1998 pri subjektu vpisa KMETIJSKA APOTEKA, trgovina na debelo in drobno s kmetijskim in
gradbenim materialom, d.o.o., sedež:
Cesta krških žrtev 136, 8270 Krško, pod
vložno št. 1/02012/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:
Matična št.: 5557143
Oseba pooblaščena za zastopanje: Zupančič Nevenka, razrešena 15. 11. 1997
in direktor Zupančič Jože, Podbočje, Veliko
Mraševo 4, imenovan 15. 11. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
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Rg-302561
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 99/00034 z dne 11. 2. 1999 pri
subjektu vpisa VINO BREŽICE, proizvodnja in trgovina, d.d., sedež: Cesta bratov
Cerjakov 33, 8250 Brežice, pod vložno
št. 1/00218/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in spremembo člana nadzornega sveta
s temile podatki:
Matična št.: 5132347
Osnovni kapital: 562,118.000 SIT
Član nadzornega sveta: Kneževič Milan,
izstop 8. 1. 1999.

MARIBOR
Rg-207006
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00170 z dne 3. 6.
1998 pri subjketu vpisa MILERA, storitveno podjetje, d.o.o., sedež: Fram 220,
2313 Fram, pod vložno št. 1/07415/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, družbenikov, zastopnikov in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5707145
Firma: DIRNBERGER, storitveno, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: DIRNBERGER, d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Kosovelova 11
Ustanovitelja: Cesar Milan, izstop 8. 1.
1998 in Dirnberger, G.M.B.H., Rattenberg
A-8753, Avstrija, Eschenweg 6, vstop 8. 1.
1998, vložek 1,601.184 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Cesar Milan, razrešen 8. 1. 1998, Cesar Vera, razrešena 8. 1. 1998, direktor Blažke
Peter, Ruše, Bezena 50, imenovan 8. 1.
1998 in prokurist Dirnberger Karl, Rattenberg A-8753 Avstrija, Eschenweg 6, imenovan 8. 1. 1998.
Rg-207033
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00484 z dne 8. 6.
1998 pri subjketu vpisa SKOMATRADE, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., sedež: Vosek 7, 2231 Pernica, pod vložno
št. 1/02061/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, dejavnosti, akta o ustanovitvi in uskladitev vpisa s
standardno klasifikacijo s temile podatki:
Matična št.: 5361915
Sedež: 2000 Maribor, Tržaška cesta 65
Dejavnost, vpisana 8. 6. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 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 vo-
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zili; 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;
5170 Druga trgovina na debelo; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6312
Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil
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; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.
Pod šifro G 51.18 ne sme družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro K 74.12 ne sme družba
opravljati revizijske dejavosti.
Rg-208743
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00834 z dne 20. 8.
1998 pri subjketu vpisa POSTOGNA, podjetje za trgovino, eksport-import in storitveno dejavnost, d.o.o., sedež: Prešernova ulica 1, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/07773/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova s temile
podatki:
Matična št.: 5815258
Sedež: 2000 Maribor, Gosposka ulica 11.

Rg-300490
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01515 z dne 10. 12.
1998 pri subjektu vpisa BONES, podjetje
za proizvodnjo, trgovino, posredništvo
in storitve, d.o.o., sedež: Krajnčeva ulica 3, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/04555/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova s temile podatki:
Matična št.: 5549892
Sedež: 2000 Maribor, Kranjčeva ulica 3.
Rg-302328
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01511 z dne 15. 2.
1999 pod vložno št. 1/10562/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1338145
Firma: HADES TRADE, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: HADES TRADE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Ulica kraljeviča Marka 21
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Čehić Vlado, Maribor – Košaki, Stolni vrh 3, vstop 28. 10. 1998, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Čehić Vlado, imenovan 28. 10.
1998, zastopa družbo brez omejitev in prokurist Hojnik Davor, Rače, Požeg 1, vsotp
28. 10. 1998.
Dejavnost, vpisana 15. 2. 1999: 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih
sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje video zapisov; 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, obu-
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tve, 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 kovin-
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skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 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; 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); 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7460 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje.
Pod šifro G 51.18 ne sme družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro G 52.488 se dopiše razen orožja in streliva; pod šifro J 67.13 sme
družba opravljati samo dejavnost menjalnic
in zastavljalnic; pod šifro K 74.60 sme družba opravljati samo dejavnost varovanja.
Rg-302334
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 99/00086 z dne 12. 2.
1999 pri subjektu vpisa AGENDA, podjetje za svetovanje in zastopanje, d.o.o.,
sedež: Slovenska 31, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/06232/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, naslova firme, naslova družbenika in zastopnika, družbenikov, dejavnosti, družbene pogodbe in uskladitev vpisa s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5656222
Firma: AGENDA, komunikacijski in informacijski inženiring, d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Gosposvetska
cesta 84
Ustanovitelji: Kositer Marija, izstop 18. 1.
1999, Kositer Andrej, Maribor, Veluščkova
ulica 1, vstop 26. 3. 1992, vložek
1,357.117,50 SIT in Godec Matjaž, Maribor, Ulica Josipa Priola 35, vstop 18. 1.
1999, vložek 1,357.117,50 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kositer Andrej, imenovan 26. 3.
1992, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 12. 2. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
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go založništvo; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov; 3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov; 3230 Proizvodnja radijskih in
televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 4531 Električne inštalacije;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 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; 6420 Telekomunikacije; 6521
Finančni zakup (leasing); 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme 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; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Oglaševanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

MURSKA SOBOTA
Rg-301432
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00519 z dne 16. 12.
1998 pri subjektu vpisa KOMPAS Murska
Sobota, Turistično podjetje, d.d., sedež:
Slovenska 52, 9000 Murska Sobota,
pod vložno št. 1/01029/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo, spremembo firme, ustanoviteljev, dejavnosti in oseb, pooblaščenih za zastopanje, s temile podatki:
Matična št.: 5522412
Firma: KOMPAS, Murska Sobota, Turistično podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: KOMPAS Murska Sobota, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 9000 Murska Sobota, Slovenska 52
Ustanovitelj: Kompas International, Turistična in trgovinska delniška družba, d.d.,
izstop 26. 9. 1992, Kočar Marko, izstop
20. 8. 1998, Kompas Consulting, izstop
16. 7. 1998 in Plantarič Vlado, Murska Sobota, Cankarejva 50, vstop 7. 10. 1991,
vložek 7,191.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Plantarič Vlado, Karner Harald in Premik
Dean, izstopili 19. 11. 1998 ter direktor
Plantarič Vlado, imenovan 19. 11. 1998,
zastopa družbo samostojno, posamično in
brez omejitev.
Dejavnost izbrisana 16. 12. 1998: 222
Tiskarstvo in z njim povezane storitve; 511
Posredništvo; 521 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi
izdelki v specializiranih prodajalnah; 523 Trgovina na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 52471 Dejavnost knjigarn; 52473 Dejavnost papirnic; 525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 551
Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti
za krajši čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555
Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 602 Drug kopenski promet; 611
Pomorski promet; 612 Promet po rekah,
jezerih, prekopih; 632 Druge pomožne dejavnosti v prometu; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agencij, 652 Drugo
finančno posredništvo; 721 Svetovanje o
računalniških napravah; 722 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 723 Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 726 Druge računalniške dejavnosti.
Dejavnost, vpisana 16. 12. 1998: 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

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; 52473
Dejavnost papirnic; 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);
60211 Mestni in primestni potniški promet
na rednih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah; 60213

Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski promet; 6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih; 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); 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.

NOVA GORICA
Rg-301206
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 99/00024 z dne 13. 1.
1999 pri subjektu vpisa PIVON, Trgovina
in servisiranje, d.o.o., Šempeter pri Gorici, sedež: Žnidarčičeva 3, 5290 Šempeter pri Gorici, pod vložno št.
1/02191/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5582750
Oseba pooblaščena za zastopanje: Kretič Jože, razrešen 31. 12. 1998 in direktor
Vončina Danijel, Šempeter pri Gorici, Na
hribu 9, imenovan 1. 1. 1999.

NOVO MESTO
Rg-301157
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00527 z dne 12. 1.
1999 pri subjektu vpisa BARTOG, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Obrtniška 18, 8210 Trebnje, pod
vložno št. 1/00339/00 vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev dejavnosti in
spremembo akta o ustanovitvi z dne 23. 11.
1998 s temile podatki:
Matična št.: 5298555
Dejavnost, vpisana 12. 1. 1999: 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; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2914 Proizvodnja ležajev,
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zobnikov in elementov za mehanski prenos energije; 2922 Proizvodnja dvigalnih
in transportnih naprav;2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2931
Proizvodnja traktorjev; 2932 Proizvodnja
drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
2956 Proizvodnja strojev za druge posbne
namene; 3140 Proizvodnja akumulatorjev,
primarnih členov in baterij; 3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih
svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3420
Proizvodnja karoserij za vozila, proizvodnja
prikolic in polprikolic; 3541 Proizvodnja
motornih koles; 3542 Proizvodnja koles;
3543 Proizvodnja vozil za invalide; 3550
Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 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; 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;
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; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje.
Pod šifro K/74.12 ne sme družba opravljati revizijske dejavnosti.

Št.

PTUJ
Rg-301599
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00352 z dne 4. 2. 1999 pri
subjektu vpisa TRSNIČARSTVO SIMON
TOPLAK, d.o.o., sedež: Juršinci 21, 2256
Juršinci, pod vložno št. 1/02682/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov, zastopnikov, poslovnih deležev in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5417635
Ustanovitelja: Toplak Simon, vstop
30. 5. 1990 in Toplak Marko, vstop
13. 11. 1998, oba Juršinci, Juršinci 21,
vložek vsak po 854.150 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Toplak Marko, imenovan 13. 11.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 4. 2. 1999: 0111
Pridobivanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 0130 Mešano kmetijstvo; 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412 Druge storitve
za rastlinsko pridelavo; 1513 Proizvodnja
mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih
sokov; 1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic; 15811 Dejavnost pekarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov, proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1591 Proizvodnja žganih
pijač; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
1595 Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih pijač; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 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;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
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koholnimi pijačami; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7482 Pakiranje.
Pri dejavnosti J 67.13 – pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom “samo menjalnice in zastavljalnice“,
pri dejavnosti J 74.12 – računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, vse “razen revizijske dejavnosti“.
Rg-302613
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00350 z dne 2. 3. 1999 pod
vložno št. 1/09621/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1365843
Firma: AVTO PRSTEC, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTO PRSTEC, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Ob Dravi 3a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Prstec Marija, Ptuj, Ulica
5. prekomorske 18, vstop 4. 12. 1998, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Prstec Damirjan, imenovan 4. 12.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 2. 3. 1999: 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; 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;
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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 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
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trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 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; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev

in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 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; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikarskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa.
Pri dejavnosti G 51.18 – posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n., “vse, razen posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov“; pri dejavnosti
J 67.13 – pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom, “samo zastavljalnice in menjalnice“; pri dejavnosti
K 74.12 – računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, “razen opravljanja revizijske dejavnosti“.
Rg-302616
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00038 z dne 8. 3. 1999 pri
subjektu vpisa RADIO TEDNIK PTUJ, družba za časopisno in radijsko dejavnost,
d.o.o., sedež: Raičeva 6, 2250 Ptuj, pod
vložno št. 1/00674/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika
s temile podatki:
Matična št.: 5033292
Ustanovitelji: INFOND – STOLP, pooblaščena investicijska družba, d.d., I. poslovni delež in INFOND – STOLP, pooblaščena investicijska družba, d.d., II. poslovni delež, izstop 31. 12. 1997; INFOND
– ZLAT, d.d., I. poslovni delež, Maribor,
Trg svobode 6, vložek: 4,870.000 SIT in
INFOND – ZLAT, d.d., II. poslovni delež,
Maribor, Trg svobode 6, vložek 2,440.000
SIT, oba vstopila 31. 12. 1997, odgovornost: ne odgovarjata.
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Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris
iz sodnega registra

KRANJ
Srg 54/99
Rg-433
Družba M. CVET, trgovina in storitve,
d.o.o., s sedežem v Žirovnici, Moste 39,
vpisana na reg. vl. št. 1/5682/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe upnikom prevzame
Sitar Mirko, Žirovnica, Moste 39.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 17. 2. 1999
Srg 1859/98
Rg-400097
Družba TROPIK, posredništvo, prevozništvo, trgovina, d.o.o., Radovljica, s
sedežem v Radovljici, Prešernova 7, vpisana na reg. vl. št. 1/4093/00, preneha
po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe upnikom prevzame
Štalec Edo, Radovljica, Prešernova 7.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 26. 2. 1999

LJUBLJANA
Srg 2311/99
Rg-427
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek
za gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
GEOLOŠKI ZAVOD LJUBLJANA, Gospodarsko interesno združenje, Ljubljana, Dimičeva 14-16, reg. št. vl.
1/26296/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 20. 4.
1999.
Gospodarsko interesno združenje nima
nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so GEOINŽENIRING, družba za geološki inženiring, d.o.o., Ljubljana, Dimičeva 14; RGS, Rudarstvo-gradbeništvo-sanacije, d.d., Ljubljana, Dimičeva
16; GZL GEOPROJEKT, podjetje za geotehnična dela, d.d., Ljubljana, Letališka 27;
MINERVO, podjetje za miniranje, eksploatacijo rudnin, vrtanje in opremo, d.d., Ljubljana, Dimičeva 14 in GEOSTROJ, podjetje za strojno proizvodnjo in vzdrževanje,
d.d., Ljubljana, Dimičeva 16, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih

Št.

obveznosti gospodarskega interesnega
združenja.
Po prenehanju gospodarskega interesnega združenja po skrajšanem postopku se vse ostalo premoženje prenese
v celoti na ustanovitelja, vsakemu do ene
petine.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
gospodarskega interesnega združenja 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 gospodarskega interesnega združenja iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. 5. 1999
Srg 165/99
Rg-428
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek
za gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
FRANCK COMMERCE, podjetje za
notranjo in zunanjo trgovino, d.o.o.,
Ljubljana-Dobrunje, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
7. 1. 1999.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je FRANCK, prehrambena
industrija, p.o., Vodovodna 20, Zagreb, z
ustanovitvenim kapitalom 1,500.000 SIT,
ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,500.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja v sorazmerju s prevzetimi poslovnimi
deleži.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v
smislu 396. in 397. člena zakona o
gospodarskih družbah dopusten ugovor
v 15 dneh od dneva objave v Uradnem
listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega
roka sprejelo sklep o izbrisu iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 5. 1999
Srg 12845/94
Rg-429
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek
za gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba Podjetje za računalniški inženiring URBAN CAD, d.o.o., Marinkov
trg 13/82, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 17. 6. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Matjaž Urbančič, Marinkov trg 13/82, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na 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
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od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklep o izbrisu iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 6. 1999
Srg 6301/94
Rg-430
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek
za gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
MD, d.o.o., Podjetje za projektiranje-oprema-trgovina, Pod kostanji 18,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 11. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Drago Bizjak, Pod kostanji 18, Ljubljana in Marko Čertanec, Pasterkova pot 1, Ljubljana, ki prevzameta
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se njeno premoženje 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 iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 2. 1995
Srg 3275/96
Rg-431
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek
za gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
ŽUNIČ BERTA – MARKO, trgovina na
drobno in debelo, d.n.o., Ravni dol n.h.,
Sodražica, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 28. 6.
1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Žunič Berta, Dolenjska cesta 45d, Ljubljana in Žunič Marko,
Igriška ulica 3, Ljubljana, 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.
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 iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 1996
Srg 813/94
Rg-432
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek
za gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba KOMA, podjetje za trgovino,
storitve, zastopanje in posredovanje,
Šmartinska 152, Ljubljana, reg. št. vl.
1/14108/00, preneha po skrajšanem
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družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 5. 1999

skih 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 12. 5. 1999

Srg 7466/98
Rg-434
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek
za gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
LAB CONSULTING, Trgovina z laboratorijsko opremo, d.o.o., Vrhnika, Velika Ligojna 61, Vrhnika, reg. št. vl.
1/29877/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne 28. 12.
1998.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Božić Juro, Koprska 6,
Ljubljana, 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 Božić Jurota.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396. in 397. člena zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 5. 1999

Srg 5284/98
Rg-436
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek
za gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
SAXPO COMWARE, računalniški inženiring, storitve, marketing, d.o.o. s sedežem v Ljubljani, Savska 3, reg. št. vl.
1/21100/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne 10. 9.
1998.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Družbeniki so: Tine Kejžar, Ulica bratov
Potočnikov 17, Notranje Gorice; Andreja
Kos, Jezerškova 18, Komenda; Anton Kos,
Pijava Gorica 99, Škofljica; Leopold-Ladislav Kobal, Seliškarjeva 26, Grosuplje; Jernej Okorn, Ponova vas 75, Grosuplje; Simon Šetina, Frankovo 3, Škofja Loka; Matjaž Škerlj, Cesta na Brdo 123, Ljubljana;
Andrej Trplan, Bilečanska 2, Ljubljana in
SAXPO EXPORTING INCORPORATED 11,
Stevart Avenue Huntington, New York,
Združene države Amerike, z ustanovitvenim kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v celoti
prenese v sorazmerju z deleži družbenikov
na družbenike, in sicer: Tine Kejžar, Andreja Kos, Anton Kos, Leopold-Ladislav Kobal, Simon Šetina, Matjaž Škerlj in Andrej
Trplan, vsak delež v znesku 12.500 SIT,
ter SAXPO EXPORTING INCORPORATED
11, delež v znesku 1,400.000 SIT.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396. in 397. člena zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 3. 1999

Srg 2144/99
Rg-438
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek
za gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
GALAS, prireditvene in medijske dejavnosti, d.o.o., Ljubljana, Glinškova
ploščad 25, reg. št. vl. 1/26045/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanoviteljev z dne 5. 2. 1999.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Elizabeta Šuhel,
Glinškova ploščad 25, Ljubljana in Tomaž
Dimc, Tkalska ulica 11, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 1,500.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese na ustanovitelja v razmerju poslovnih
deležev, ki jih imata.
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 20. 5. 1999

Srg 7242/98
Rg-435
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek
za gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
OXIA, podjetje za trgovino in zastopstva, d.o.o., Ljubljana, Brilejeva ul.
22, Ljubljana, reg. št. vl. 1/13894/00,
preneha po skrajšanem postopku po
sklepu družbenice z dne 10. 12. 1998.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Snedec Alenka, Jarška cesta 63, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 1,746.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese v celoti na Snedec Alenko.
Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih

Srg 7279/98
Rg-437
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek
za gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
K.B. TRADING, trgovinska družba,
d.o.o., Parmova 41, Ljubljana, reg. št.
vl. 1/23383/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družbenika z dne
20. 8. 1998.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Piffer Erich, Mangartweg
3, Villach, Avstrija, 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 Piffer Ericha.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396. in 397. člena zakona o gospodar-

postopku po sklepu skupščine z dne
23. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Marinka Potrbin, Gosposvetska 7, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na Marinko Potrbin.
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 iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 12. 1995

SLOVENJ GRADEC
Srg 140/99
Rg-425
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 140/99 zaradi vpisa izbrisa subjekta iz sodnega registra dne
26. 5. 1999 sklenilo:
V sodnem registru Okrožnega sodišča
Slovenj Gradec se pod vl. št. 1/4292-00
vpiše izbris družbe NAMA VELEBLAGOVNICA RAVNE NA KOROŠKEM, trgovsko
podjetje, d.o.o., Prežihova 5, Ravne na
Koroškem, zaradi pripojitve k družbi
NAMA, Trgovsko podjetje, d.d., Ljubljana,
vpisane pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
pod vl. št. 1/00837-00.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 26. 5. 1999
Srg 141/99
Rg-426
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi Srg 141/99 zaradi vpisa
izbrisa subjekta iz sodnega registra dne
26. 5. 1999 sklenilo:
V sodnem registru Okrožnega sodišča
Slovenj Gradec se pod vl. št. 1/4293-00
vpiše izbris družbe NAMA VELEBLAGOVNICA SLOVENJ GRADEC, trgovsko podjetje, d.o.o., Podgorska 1, Slovenj Gradec, zaradi pripojitve k družbi NAMA, Trgovsko podjetje, d.d., Ljubljana, vpisane
pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vl. št.
1/00837-00.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 26. 5. 1999
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Št.

Oklici dedičem

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 141-00-0005/99-0800-10 Ob-5050
Upravna enota Maribor z dnem izdaje te
odločbe hrani statut sindikalne organizacije Probanke, s sedežem v Mariboru,
Gosposka ulica 23.
Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod zap.
št. 006 z dne 7. 6. 1999.
Identifikacija – matična številka Sindikata delavcev Probanke, je 1049127.

Razglasi sodišč

Pri navedenih sodiščih teče
postopek, da se razglasijo za
mrtve osebe, ki so pogrešane.
Pogrešance pozivamo, da se
oglase; vsi drugi, ki kaj vedo o
njihovem življenju, naj to javijo
sodniku in začasnemu skrbniku
oziroma predlagatelju v roku
treh mesecev po objavi oglasa,
ker bo sicer sodišče po preteku
tega roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.

N 13/99
R-326
Bremec Štefan, pok. Štefana, roj. 23.
12. 1881, z zadnjim bivališčem Lokovec
173, ki ga zastopa skrbnik za poseben primer Bremec Jožef iz Nove Gorice, Gradnikove brigade 39, je pogrešan na predlog
predlagateljice Winkler Genovefe iz Kromberka, Breg 3, ki jo zastopa odv. Ana Jug iz
Nove Gorice.
O pogrešanem razen izpiska iz rojstne
matične knjige in zemljiško-knjižnega izpiska, da je bil pogrešani živ, ne obstaja noben drug podatek.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 6. 5. 1999
N 10/99-8
R-407
Benko Marija, rojena Gutman, rojena 17.
9. 1905, nazadnje stanujoča Karovci 53, je
pogrešana od konca leta 1926 oziroma začetka leta 1927 (na predlog Gutmana Jožefa iz Korovec 49).
Skrbnik za posebni primer pa je Rojko
Janez iz Korovec 2.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 7. 5. 1999

D 57/97
R-325
Pred tukajšnjim sodiščem teče zapuščinski postopek po pok. Ukmar Gizeli roj. Ukmar, roj. 28. 9. 1901 in umrli 24. 1. 1997
iz Koprive št. 17.
Kot zakoniti dedič po zapustnici bi prišel
med drugimi v poštev tudi nečak Omari Silvan, ki naj bi živel nekje v Švici. Ker bivališče dediča sodišču ni znano, ga le-to s
tem oklicem poziva, da se priglasi naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave
tega oklica v Uradnem listu RS. Prav tako
sodišče poziva vse, ki jim je karkoli znanega
o dediču Omari Silvanu, da to sporočijo
naslovnemu sodišču v citiranem roku.
Center za socialno delo Sežana je kot
skrbnico za poseben primer postavilo Doles Nevenko, socialno delavko na Centru za
socialno delo Sežana.
Po preteku oklicnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljene skrbnice in podatkov, s
katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 16. 3. 1999
D 95/98
R-413
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Antoniji Bratina, roj. Fuk, hčeri
Antona, gospodinji iz Ajdovščine, Prešernova ulica 2/b, rojeni 20. 3. 1919, umrli
14. 3. 1998 v Ajdovščini.
Ker se ne ve ali je kaj dedičev – potomcev njenih treh že pokojnih sestra in dveh
bratov, živečih v Srbiji in Makedoniji – sodišče poziva vse zapustničine sorodnike ali
druge osebe, ki mislijo, da imajo pravico do
dediščine, da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku 1 leta od objave tega oklica in
na oglasni deski tega sodišča.
Po preteku tega roka bo sodišče nadaljevalo zapuščinsko obravnavo in odločilo
na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 25. 5. 1999
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cu pa bi trajalo predolgo, tako da bi zaradi
tega lahko nastale škodljive posledice za
tožnika.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženca v postopku vse dotlej, dokler
toženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni
organ ne sporoči sodišču, da je postavilo
skrbnika.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 3. 5. 1999
P 82/97
R-432
To sodišče je po okrajni sodnici Aleksandri Ukmar v pravdni zadevi tožeče stranke Antonije Barbiš iz Narina 43, Pivka, zoper toženo stranko neznane dediče po pok.
Tomažu Pircu iz Narina 36, zaradi priznanja
lastninske pravice (pcto 30.000 SIT), dne
26. 5. 1999 sklenilo:
1. Toženi stranki se postavlja začasna
zastopnica odvetnica Vida Andrejašič iz Postojne, Trg padlih borcev 5. Bivališče tožene stranke je neznano, reden postopek s
postavitvijo zakonitega zastopnika pa bi predolgo trajalo, tako da bi zaradi tega lahko
nastale škodljive posledice za obe stranki
(prvi odstavek 84. člena in 4. točka drugega odstavka 84. člena ZPP).
2. Začasni zastopnik ima v tem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti ima vse
dotlej, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika (85. člen
ZPP).
3. O postavitvi začasnega zastopnika se
obvesti CSD Postojna (tretji odstavek
84. člena ZPP).
4. Ker je začasni zastopnik toženi stranki postavljen iz razlogov po 4. točki drugega odstavka 84. člena ZPP, bo sodišče v
Uradnem listu RS in na oglasni deski sodišča objavilo oglas (86. člen ZPP).
Okrajno sodišče v Postojni
dne 26. 5. 1999

Stečajni postopki
in likvidacije
Oklici o skrbnikih in razpravah
P 208/98
R-351
To sodišče je v pravdni zadevi tožeče
stranke Frančiške Šabec, Grobišče 4, Prestranek, ki jo zastopa odvetnica Vida Andrejašič iz Postojne, zoper toženo stranko 1.
neznane dediče po pok. Edvardu Deu iz
Postojne in 2. Milana Želeta iz Pivke, Pot k
Studencu 8, zaradi priznanja lastninske pravice (pcto 200.000 SIT na temelju določila
4. točke drugega odstavka 84. člena ZPP,
neznanemu dediču po pok. Edvardu Deu je
postavilo za začasnega zastopnika odvetnika Mirana Škrinjarja iz Postojne, Tržaška
cesta 34/A. Začasni zastopnik se postavlja,
ker je prebivališče toženca neznano, v pravdi pa nima pooblaščenca, reden postopek
s postavitvijo zakonitega zastopnika tožen-

St 41/98
S-298
To sodišče objavlja v prisilni poravnavi,
ki se vodi pod opr. št. St 41/98 sklep z dne
9. 6. 1999: narok za prisilno poravnavo nad
dolžnikom: Smreka, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Gornji Grad, Podsmrečje 20, Gornji Grad, bo dne 7. julija
1999 ob 13. uri v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
Upniki se lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri tukajšnjem sodišču v sobi št. 123/a v času uradnih ur.
Upniki, ki bodo o prisilni poravnavi glasovali pisno (člen 54/II ZPPSL), naj glasovnico z originalnim podpisom in žigom pošljejo poravnalnemu senatu; upniki pravne
osebe naj glasovnici priložijo dokazilo, da jo
je podpisal zakoniti zastopnik oziroma oseba, pooblaščena za zastopanje upnika. Pri
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glasovanju se bodo štele samo tiste glasovnice, ki jih bo poravnalni senat prejel do
zaključka naroka.
Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 6. 1999
St 10/98
S-299
Zoper dolžnika Tovarno usnja Slovenj
Gradec, p.o., Pohorska 6a, Slovenj Gradec, se začne likvidacijski postopek.
Za likvidacijsko upraviteljico se postavi Kristina Slavič iz Slovenj Gradca, Stari trg 93.
Upnike pozivamo, da lahko svoje terjatve prijavijo likvidacijskemu senatu v roku
dveh mesecev šteto od dneva objave tega
oklica o začetku likvidacijskega postopka.
Vlogo morajo poslati v dveh izvodih skupaj z
dokazili o utemeljenosti terjatve ter jo kolkovati s sodno takso v višini 5% od vrednosti
prijavljene terjatve, vendar največ do vrednosti 27.000 SIT (2000 točk).
I. narok za preizkus terjatev bo dne
29. 9. 1999 ob 9. uri v sobi št. 38 tega
sodišča.
Dolžnike likvidacijskega dolžnika pozivamo, da takoj poravnajo svoje obveznosti.
Oklic o začetku likvidacijskega postopka je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega
sodišča dne 9.6. 1999.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 9. 6. 1999
St 22/97
S-300
Začne se stečajni postopek zoper dolžnika Suvel, Trgovsko podjetje, d.o.o.,
Celjska c. 33, Slovenj Gradec.
Odslej se firma dolžnika glasi Suvel, Trgovsko podjetje, d.o.o., Celjska c. 33, Slovenj Gradec – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja se postavi univ.
dipl. jur., Tone Kozelj, odvetnik iz Slovenj
Gradca.
I. narok za preizkus terjatev bo dne
6. 10. 1999 ob 9. uri v sobi št. 38 tukajšnjega sodišča.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev, šteto
od dneva tega oklica. Vlogo morajo poslati
v dveh izvodih skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro
računa ali drugega računa upnika. Ločitveni
upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša
njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico,
izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihova terjatev. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 5%
vrednosti prijavljene terjatve, vendar največ
30.000 SIT.
Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove,
ki jih imajo do stečajnega dolžnika.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 7. 6. 1999.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 7. 6. 1999
St 10/99
S-301
To sodišče je dne 7. 6. 1999 izdalo
sklep opr. št. St 10/99, da se začne stečajni postopek zoper Meblo pohištvo Branik,
Podjetje za proizvodnjo pohištva in opreme, d.o.o., Branik 76a.
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Stečanji upravitelj je Stojan Zorn, Obmejna cesta 58, Vrtojba.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini 5% tolarske vrednosti od vsote
prijavljenih terjatev posameznih upnikov,
vendar največ do vrednosti 2.000 točk. Vsi
dokazi morajo biti predloženi v dveh izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
18. 10. 1999 ob 8.30 v sobi št. 108/I tega
sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 7. 6. 1999.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 7. 6. 1999
St 18/99
S-302
To sodišče je s sklepom St 18/99 dne
8. 6. 1999 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Marlin Tkalnica, Podjetje za
proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Tacenska 125.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Velimir Malešič iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 8. 9. 1999 ob 9. uri, soba 307/A tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 8. 6.
1999.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 6. 1999
St 68/98
S-303
To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo v postopku prisilne poravnave nad
dolžnikom IMP Livar, d.d., Ivančna Gorica,
Ljubljanska 43, za dne 15. 7. 1999 ob 10.
uri v sobi 349/III tega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije 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 8. 6. 1999
St 2/98
S-304
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
2/98 z dne 7. 6. 1999 zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom N.I.A. Podjetje za
informatiko in marketing, d.o.o., Ljubljana, Slovenska 54.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 6. 1999
St 9/99
S-305
To sodišče je s sklepom opr. št. St 9/99
z dne 9. 6. 1999 sklenilo:

1. Stečajni postopek nad družbo Stavbenik – ES Servis, d.o.o., elektromehanično in strojno podjetje, Industrijska cona, b.š., Izola, se začne in se takoj zaključi,
ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča za stroške stečajnega postopka oziroma je neznatne vrednosti.
2. Po pravnomočnosti sklepa se odreja
izbris družbe in sodnega registra.
Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi sklepa v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 9. 6. 1999
St 11/99
S-306
To sodišče je dne 9. 6. 1999 izdalo
sklep opr. št. St 11/99, da se začne stečajni postopek zoper Čipka, d.o.o., IX. korpusa 1, Idrija.
Stečajni upravitelj je Dušan Taljat iz Tolmina, Tumov drevored 1.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave
tega oklica. Vsaki prijavi je potrebno priložiti
sodno takso v višini 5% tolarske vrednosti
od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar največ do vrednosti 2000
točk. Vsi dokazi morajo biti predloženi v
dveh izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo 18. 10.
1999 ob 9.30 v sobi 110/I tega sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 9. 6. 1999.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 9. 6. 1999
St 1/96
S-307
Stečajni postopek, začet nad stečajnim
dolžnikom Meblo Laminati Trnovo, d.o.o.,
Podjetje za proizvodnjo pohištva in opreme, Trnovo 12/a, Trnovo, se zaključi.
Pravni pouk: upniki se zoper sklep o
zaključku stečajnega postopka lahko pritožijo v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 11. 6. 1999
St 32/98-86
S-308
S sklepom tega sodišča opr. št. St
32/98 z dne 18. 5. 1999 je bila potrjena
prisilna poravnava nad dolžnikom Lestro –
Ledinek, Podjetje za proizvodnjo lesnoobdelovalnih strojev in orodij, d.d.,
Hoče, Bohovska cesta 19a.
Terjatve upnikov so razvrščene v 4 razrede, in sicer:
1. razred A – terjatve dolžnikovih poslovnih partnerjev, ki imajo ločitveno pravico, za
katere se položaj tudi po potrditvi načrta
finančne reorganizacije ne spremeni;
2. razred B – dolžnikovih poslovnih partnerjev in drugih upnikov, ki se poplačajo v
višini 20% ugotovljenih terjatev z zamudnimi
obrestmi v višini temeljne obrestne mere od
1. 12. 1998 naprej, v roku 1 leta od pravnomočnosti sklepa o prisilni poravnavni;
3. razred C – terjatve države, državne
institucije in enega upnika, ki so pristali na
vplačilo stvarnega vložka s prenosom terjatve na dolžnika zaradi povečanja kapitala
dolžnika;
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4. razred D – terjatve iz II. odstavka
160. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l. RS, št. 67/93 in 39/97,
ZPPSL), za katere se položaj tudi po potrditvi
načrta finančne reorganizacije ne spremeni.
Upnik Ledinek Maschinen und Anlagen
ges.m.b.H., Avstrija, Pliberk, Voelkermarkter Strasse 1, se odpoveduje zastavni pravici za ugotovljeno terjatev 52,107.996,70
tolarjev, katero ima na nepremičninah dolžnika, vpisanih v zemljiški knjigi Okrajnega
sodišča v Mariboru v vl. št. 157 k.o. Spodnje Hoče, in dovoljuje, da se ta zastavna
pravica iz zemljiške knjige izbriše.
Seznami upnikov z ugotovljenimi terjatvami in zmanjšanimi zneski iz razreda B so
sestavni del sklepa o prisilni poravnavi.
Sklep o prisilni poravnavi je postal pravnomočen dne 1. 6. 1999.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 6. 1999

Izvršbe in zavarovanja
Ig 98/291
I-155
Na podlagi sklepa o izvršbi tukajšnjega
sodišča z dne 27. 8. 1997 opr. št. Ig
291/98 je bil dne 8. 3. 1999 opravljen v
korist upnika Proinženiring, d.o.o., Nova
Gorica, Kidričeva 9a, ki ga zastopa odvetnica Dragica Vuga iz Nove Gorice, rubež poslovnega prostora v izmeri 20,20 m2, ki obsega WC - ženski del, WC - moški del,
kurilnico, prostor za zaposlene ter poslovnega prostora v izmeri 181,30 m2, ki obsega točilnico, igralnico, salo za goste, skladišče; oba prostora se nahajata v objektu,
stoječem na parc. št. 198 in 3228/2 k.o.
Hrpelje na naslovu Reška cesta 14 - Hrpelje Kozina in sta last dolžnika Križman Bogdana, Reška cesta 19, Kozina.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 10. 3. 1999
R 24/99
I-234
To sodišče je s sklepom opr. št. R 24/99
v zadevi upnika Hypo Leasing Celje, d.o.o.,
Ljubljanska 14, zoper dolžnika Fijavž Emiljan,
s.p., Bukovlje 38a, Stranice, zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini 402.134,79 ATS
v tolarski protivrednosti s pp z ustanovitvijo
zastavne pravice na premični dolžnika, na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
notarskega zapisa SV 69/99 pri notarju Fink
Marku iz Celja opravilo rubež in popis polpriklopnega vozila, reg. številka CE 40280,
znamke SCHMITZ CARGOBULL, tip
SPR
24/L
13,73,
št.
šasije
WSMA6080000416580, leto izdelave 1999.
Rubež ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 4. 3. 1999
R 30/99
I-243
Na podlagi seznama zaostalih obveznosti
Ministrstva za finance, Davčne uprave RS,
Davčnega urada Koper, izpostave v Kopru, z
dne 31. 1. 1997, v znesku 7,303.465 SIT
se opravi rubež na nepremičnini;
stanovanju v Kopru, Pahorjeva 32, v izmeri 73 m2, stanovanje št. 11, v III. nadstrop-

Št.

ju, ki je last dolžnika na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne
18. 10. 1993, ki je overjena pred Temeljnim
sodiščem v Kopru, enoti v Kopru, dne
21. 12. 1993, pod opr. št. Ov I 6622/93.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 14. 4. 1999
V R 131/99
I-265
To sodišče je s sklepom opr. št. V R
131/99 z dne 20. 4. 1999 v izvršilni zadevi, upnika Karntner Landes - und hypothekenbank AG, Celovec, Domgasse 5, Avstrija, ki ga zastopa odv. Mateja Nendl iz Celja,
zoper dolžnika Rubico Trade Zastopanje in
trgovina, d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje, zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini
CHF 200.000 s pp z ustanovitvijo zastavne
pravice na nepremičninah, ki niso vpisane v
zemljiško knjigo, na podlagi sporazuma
strank po 251. členu in 254 ZIZ opravilo
rubež in popis nepremičnin, ki niso vpisane
v zemljiško knjigo s prepovedjo nadaljnje
obremenitve in odtujitve v korist upnika do
končnega poplačila terjatve, in sicer: poslovnih lokalov št. 1, 2 in 3 v prvem nadstropju trgovsko poslovnega objekta v Novi
vasi, Smrekarjeva 1, Celje, v skupni izmeri
110,50 m2, katerih je lastnik dolžnik na podlagi kupoprodajne pogodbe št. Kp 6/98 z
dne 18. 3. 1998.
Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pravice.
Okrajno sodišče v Celju
dne 20. 4. 1999
I I 24/98
I-330
Na podlagi sodbe tega sodišča opr. št.
P 471/97, je bilo trisobno stanovanje v I.
nadstropju, označeno s številko 4, v Kranju,
Kolodvorska 7, v izmeri 87,51 m2, last Rajka Andrejašiča do 1/2, dne 24. 7. 1998,
zarubljeno v korist upnika, Emona – Blagovni center, d.d., EC - Centromerkur, Šmartinska 130, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 16. 4. 1999
II R 82/99
I-345
Ugotovi se, da na podlagi neposredno
izvršljivega notarskega zapisa notarke Nevenke Kovačič iz Kopra, opr. št. SV 265/99
z dne 3. 5. 1999 in sklepa tega sodišča opr.
št. II. R 82/99, zaradi zavarovanja upnikove
denarne terjatve z zastavno pravico in prepovedjo odtujitve in obremenitve na nepremičnini, zarubi nepremičnina v lasti zastaviteljev
vsakega do 1/2, to je stanovanje na naslovu
Škofja Loka, Partizanska 44, št. 16, v III.
nadstropju stanovanjskega objekta, v izmeri
60,51 m2, na parc. št. 72/8 s solastninsko
pravico na skupnih prostorih, delih in napravah ter funkcionalnem zemljišču, na katerem
objekt stoji, ki sta jo zastavitelja pridobila s
kupoprodajno pogodbo, sklenjeno dne 3. 9.
1997 z Žerko Alenko in Stanislavom iz Škofje Loke, overjeno pri notarki v Škofji Loki dne
10. 9. 1997, pod. št. OV - 3084/97 in
3085/97, kot sovložku.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 17. 5. 1999
Riz 702/98
I-367
Na podlagi sklepa tega sodišča opr. št.
Riz 702/98 z dne 8. 4. 1999 je bila nepre-
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mičnina – stanovanje št. A1 v mansardi “A”
trakta trgovsko-stanovanjskega objekta v
Kamnici, Cesta v Rošpoh 22, stoječe na
parc. št. 9/7, 9/10, 9/9, 3/12, in 3/11,
k.o. Kamnica, v skupni izmeri 102,16 m2,
ki je last dolžnika oziroma zastavitelja Dejana Zdovca do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št.
01-212/96 z dne 12. 4. 1996, z dnem
8. 4. 1999 zarubljena v korist upnika Zavarovalnica Maribor, d.d., Cankarjeva 3, Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini
150.175,20 DEM s p.p.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 4. 1999
Riz 41/99
I-374
Na podlagi sklepa okrajnega sodišča v Mariboru, opr. št. Riz 41/99 z dne 13. 4. 1999
je bila nepremičnina – dvosobno stanovanje z
dvema kabinetoma št. 11 v III. nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru, Ribniška ul. 10/a,
ki leži na parc. št. 156/2, 158/1, 163/2,
173/2 in 165, k.o. Maribor–Grad, s pravico
uporabe zemljišča, skupnih prostorov in delov
ter naprav zgradbe, ki je last dolžnika oziroma
zastavitelja Uroša Skuhala do celote, na poldlagi prodajne pogodbe št. 01-526/98 z dne
23. 12. 1998 z dnem 13. 4. 1999 zarubljena
v korist upnice Zavarovalnica Maribor, d.d.,
Maribor, Cankarjeva ul. 3, Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 54.957,50 DEM
s p.p.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 4. 1999
R 141/99
R-439
Na podlagi sklepa tega sodišča R
141/99 z dne 26. 3. 1999 in rubežnega
zapisnika z dne 22. 4. 1999 je nepremičnina dolžnika oziroma zastavitelja Olga Burica, Šmartinska cesta 199, Ljubljana, in sicer: lokal v izmeri 44,40 m2 in vrta v izmeri
23,12 m v objektu SPB - 1 Domžale, katerega sta lastnika Olga in Janez Burica, Šmartinska 199, zarubljena v korist upnika Bank
Austria, d.d., Ljubljana, Wolfova 1, za terjatev v višini 577.875 ATS s pripadki.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 20. 5. 1999
V R 120/99
I-448
To sodišče je s sklepom opr. št. V R
120/99 z dne 26. 5. 1999 v izvršilni zadevi upnika Banka Zasavje, d.d., Trbovlje,
bančna skupina Nove Ljubljanske banke,
Trg revolucije 25c, Trbovlje, proti dolžnici
Nade Štern, Rožnik 13, Laško in proti zastaviteljema Nataša Štern, Rožnik 13,
Laško in Samir Balagić, Gimnazijska c.
15c, Trbovlje, zaradi zavarovanja denarne
terjatve v znesku 3,400.000 SIT s pripadki
z ustanovitvijo zastavne pravice na nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, na
podlagi sporazuma strank po 251. členu
ZIZ opravilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in sicer: stanovanje
št. 1 v pritličju stanovanjske hiše na naslovu C. Kozjanskega odreda 4, Štore v skupni izmeri 71,55 m2, katerega lastnika sta
zastavitelja.
Rubež ima pomen vknjižbe zastavne
pravice.
Okrajno sodišče v Celju
dne 26. 5. 1999
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Razpisi
delovnih mest
Ob-5006
Osnovna šola Bistrica ob Sotli, razpisuje
za šolsko leto 1999/2000 delovna mesta
– učitelja glasbene vzgoje s polnim
delovnim časom za nedoločen čas (učno
obvezo dopolnjuje na sosednji OŠ Kozje),
– učitelja nemškega in angleškega
jezika s polnim delovnim časom za nedoločen čas,
– učitelja zgodovine in zemljepisa s
polnim delovnim časom za nedoločen čas
(učno obvezo dopolnjuje na sosednji OŠ
Podčetrtek),
– učitelja tehniške vzgoje in učitelja
računalničarja s skrajšanim delovnim časom za nedoločen čas,
– knjižničarja s polovičnim delovnim časom za nedoločen čas.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev v 8 dneh po objavi
razpisa, na naslov: Osnovna šola Bistrica
ob Sotli, Bistrica ob Sotli 63a, 3256 Bistrica ob Sotli.
O izboru jih bomo obvestili v 15 dneh.
Osnovna šola Bistrica ob Sotli
Ob-5007
Osnovna šola Horjul, Horjul 198, 1354
Horjul, razpisuje prosta delovna mesta:
1. učitelja angleškega jezika za nedoločen čas, s polnim delovnim časom,
2. učitelja angleškega jezika za nedoločen čas, s krajšim delovnim časom (14
PU tedensko),
3. učitelja gospodinjstva in biologije
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom,
4. učitelja glasbene vzgoje za nedoločen čas, s krajšim delovnim časom (12 PU
tedensko),
5. učitelja podaljšanega bivanja za
nedoločen čas, s polnim delovnim časom,
6. pomočnice vzgojiteljice (4 delavke) za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom,
7. kuhinjska pomočnica za nedoločen
čas, s polnim delovnim časom.
Nastop dela bo 1. septembra 1999. Poskusno delo traja tri mesece, za razpisano
delovno mesto pod točko pa en mesec.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki
jih določa zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Osnovna šola Horjul
Ob-5008
Svet Ljudske univerze Radovljica razpisuje delovno mesto
direktorja.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
1. Visokošolska izobrazba družboslovne
smeri:
– pedagoško-andragoška izobrazba,
– strokovni izpit s področja izobraževanja,
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– najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta pri vodenju in organizaciji
dela na področju izobraževanja odraslih.
2. Sposobnost učinkovitega sporazumevanja in fleksibilnost.
3. Posebni pogoji: razvojni plan Ljudske
univerze za obdobje štirih let.
S kandidatom bomo skleniti delovno razmerje za štiri leta; po končanem mandatu je
kandidat lahko ponovno imenovan.
Začetek dela je 1. januar 2000.
Kandidati naj pisne prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev pošljejo v osmih dneh
na naslov: Ljudska univerza Radovljica, Linhartov trg 1, Radovljica, s pripisom “za razpis”. O izbiri bomo obvestili kandidate v zakonskem roku.
Ljudska univerza Radovljica
Ob-5009
Osnovna šola Ig, Ig 217, 1292 Ig, razpisuje naslednja prosta delovna mesta:
– predmetni učitelj fizike in tehnične
vzgoje (1 mesto) za določen čas (eno šolsko leto). Nastop dela: 1. 9. 1999,
– kuharica – snažilka za nedoločen
čas. Zaposlitev bo vključevala 4 ure dela v
šolski kuhinji na Igu, 4 ure pa na delovnem
mestu čistilke v PŠ Iška vas. Nastop dela:
1. 7. 1999.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o
izobrazbi po zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v 8 dneh po
objavi na naslov šole, s pripisom “za razpis”.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Osnovna šola Ig
Št. 80-99
Ob-5010
Na podlagi tretjega odstavka 258.c člena zakona o prekrških (Ur. l. SRS, št.
25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Ur. l. RS,
št. 10/91, 13/93, 66/93, 61/96 – odločba US, št. 35/97, 73/97 – odločba US in
87/97) ter prvega odstavka 66. člena in
62. člena zakona o sodiščih (Ur. l. RS,
št.19/94), je svet sodnikov za prekrške Republike Slovenije na 33. seji dne 8. 6. 1999
sprejel naslednji sklep
Svet sodnikov za prekrške Republike Slovenije objavlja javni poziv sodnikom za prekrške k vložitvi kandidatur za prosta mesta:
– predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem v Celju,
– predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem v Cerknici,
– predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem v Domžalah,
– predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem v Dravogradu,
– predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem v Gornji Radgoni,
– predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem v Grosuplju,
– predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem v Hrastniku,
– predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem v Ilirski Bistrici,
– predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem v Izoli,
– predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem na Jesenicah,
– predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem v Kamniku,

– predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem v Kranju,
– predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem v Krškem,
– predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem v Lendavi,
– predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem v Ljubljani,
– predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem v Litiji,
– predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem v Mariboru,
– predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem v Ormožu,
– predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem v Radljah ob Dravi,
– predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem v Tolminu,
– predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem v Trbovljah,
– predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem v Velenju,
– predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem na Vrhniki,
– predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem v Zagorju ob Savi,
– predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem v Žalcu.
Kandidati naj prijave z življenjepisom in
dokazili o izpolnjevanju pogojev po zakonu
o prekrških in zakonu o sodiščih pošljejo na
naslov: Svet sodnikov za prekrške Republike Slovenije, Mala ulica 3, Ljubljana, v 15
dneh od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Svet sodnikov za prekrške
Republike Slovenije

Javna naročila
po zakonu
o javnih naročilih

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

Popravek
V naročilu objave namere o javnem naročilu storitev za izbiro izvajalca storitev za
“Zavarovanje premoženja, interesov in oseb
Telekoma Slovenije, d.d.”, objavljenem v
Uradnem listu RS, št.44-45 z dne 11. 6.
1999, Ob-4823, Št. 11/2-52/21/99 se
2. točka dopolni: Ocenjena vrednost naročila: 408,632.000 SIT.
Uredništvo
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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

Razveljavitev
Ob-5159
V zvezi z objavljenim javnim razpisom Občine Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja, za izbiro najugodnejšega ponudnika za
dobavo zobozdravstvenih aparatov in ambulantne opreme, sklepom o izbiri izvajalca
št. 414 04-02/98 z dne 1. 6. 1999 ter
zahtevo enega izmed ponudnikov za revizijo
postopka oddaje javnega naročila, Občina
Mislinja po ponovni presoji postopek oddaje javnega naročila, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 30-31 z dne 30. 4. 1999,
Ob-3304, razveljavlja.
Naročnik bo javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev ponovil.
Občina Mislinja
Popravek
Št. 11/2-124/99
Ob-5174
V javnem razpisu za izbiro dobavitelja
brez omejitev za dobavo telekomunikacijskega materiala – letvice in varovalni vstavki, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
37-38, z dne 21. 5. 1999, Ob-3979, objavljamo naslednje popravke:
3. (b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava telekomunikacijskega materiala:
– letvice in varovalni vstavki
A) letvice (od letvica “10 do letvica
12”),
B) zaščitni moduli (od modul zaščitni
A1 do zaščita OMR+ISDN U).
(c) Dobavitelj se lahko poteguje za naročilo:
– v celoti,
– po delih.
(č) Ocenjena vrednost naročila je
130,000.000 SIT, kar po posameznih
skupinah znaša:
adA) 22,000.000 SIT,
adB) 108,000.000 SIT.
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana
Št. 2/99
Ob-5034
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Kraške lekarne Ilirska Bistrica, Gregorčičeva 8, 6250 Ilirska Bistrica, faks
067/81-470.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo
dobave opreme brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Lekarna Postojna,
Prečna 2, Postojna.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava in montaža opreme po popisu in načrtu iz razpisne dokumentacije.
(c)

Št.

(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
35,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
30. 9. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
15. 10. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Misel, d.o.o., Cankarjeva 6, 6230 Postojna,
kont. oseba Iztok N. Čančula, tel.
067/24-438.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponedeljek, 28. 6.
1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun
52200-601-12092, Misel, d.o.o., Postojna.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: četrtek, 1. 7. 1999, do
14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Kraške lekarne Ilirska Bistrica, Gregorčičeva 8, 6250 Ilirska Bistrica, v
zapečateni kuverti s pripisom “Ponudba za
lekarno Postojna – ne odpiraj”.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 7. 1999 ob 16. uri v Lekarni Postojna,
Prečna 2, 6230 Postojna.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost ponudbe v višini 5% od ocenjene vrednosti ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: način plačevanja z roki
je določen v pogodbi kot obvezni sestavini
razpisne dokumentacije.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
predložiti k ponudbi dokumentacijo in dokazila, zahtevana z razpisno dokumentacijo.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po izteku roka za
izdajo ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– popolnost ponudbe,
– ponudbena cena, pri čemer najnižja
cena še ne predstavlja najugodnejše ponudbe,
– način plačila in fiksnost cen,
– rok izvedbe,
– garancijski rok,
– reference ponudnika,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
15., 16., 17.
Kraške lekarne Ilirska Bistrica
Ob-5035
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola Orehek Kranj, Zasavska cesta 53c, 4000 Kranj, 064/332-365.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.

48 / 18. 6. 1999 / Stran 3257
3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Orehek Kranj, Zasavska cesta 53c, 4000 Kranj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sukcesivna dobava živil
po naslednjih skupinah:
1. kruh in pekovski izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. mleko in mlečni izdelki,
4. sadje, zelenjava,
5. zmrznjene in konzervirane ribe,
6. jajca,
7. mlevski izdelki in testenine,
8. sirupi in sadni sokovi,
9. ostalo prehrambeno blago.
(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
skupin blaga.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ca.
8,807.500 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. kruh in pekovski izdelki: ca.
1,665.000 SIT,
2. meso in mesni izdelki: ca.
1,559.000 SIT,
3. mleko in mlečni izdelki: ca.
2,010.000 SIT,
4. sadje, zelenjava: ca. 1,912.300
SIT,
5. zmrznjene in konzervirane ribe: ca.
255.000 SIT,
6. jajca: ca. 24.000 SIT,
7. mlevski izdelki in testenine: ca.
199.000 SIT,
8. sirupi in sadni sokovi: 855.000
SIT,
9. ostalo prehrambeno blago: ca.
328.200 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivna dobava blaga vsak delovni dan v
času 12 mesecev.
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 ravnatelju
šole vsak delovni dan od 9. do 11. ure, na
naslovu Osnovna šola Orehek Kranj, Zasavska cesta 53c, 4000 Kranj.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 14. 7. 1999
do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo v šoli proti dokazilu o plačilu
10.000 SIT na žiro račun šole št.
51500-603-34207 pri APP Kranj.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 19. 7. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Osnovna šola Orehek Kranj,
Zasavska ulica 53c, 4000 Kranj, v zapečatenih kuvertah, na katerih je napisan poleg naslovnika tudi naslov ponudnika in posebna
oznaka “Ne odpiraj – javni razpis”. Če posamezni ponudnik pošilja dve ali več variantnih
vlog, mora biti vsaka v posebni kuverti.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe bo komisija odpirala dne 23. 7.
1999, ob 10. uri v prostorih Osnovne šole
Orehek Kranj, Zasavska cesta 53c, Kranj.
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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 bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
10% od vrednosti blaga 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
10. 8. 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. 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:
Ponudniki morajo predložiti dokazila, da:
– izpolnjujejo formalne delovne in tehnične pogoje in imajo ustrezna pooblastila,
profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke, sposobnosti 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 14. 7.
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:
1. cena (čeprav najcenejša ponudba
ni nujno najugodnejša),
2. kvaliteta,
3. dobavni roki,
4. reference o dosedanjem opravljanju enakih storitev,
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5. dodatne ugodnosti ponudnika.
Merila pod 1., 2., 3. in 4. so udeležena s po 23% v vseh merilih, 5. merilo pa
z 8%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba je Ivka Sodnik – ravnateljica šole, tel. 064/332-365.
16., 17.
Osnovna šola Orehek Kranj
Št. 228/99
Ob-5036
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod za varstvo in usposabljanje dr.
Marijana Borštnarja, Dornava 128, 2252
Dornava, telefaks 062/755-050.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Dornava 128, 2252
Dornava.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila
je dobava zdravil in sanitetnega materiala po naslednjih skupinah:
1. sanitetni in drugi material,
2. zdravila.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje za dobavo posamezne skupine blaga.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
14,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. sanitetni in drugi material –
6,000.000 SIT,
2. zdravila – 8,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave blaga.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 7. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod za varstvo in usposabljanje dr. Marijana
Borštnarja Dornava, referent za javna naročila.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 2. 7. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT, negotovinsko na
ŽR, št. 52400-603-30549 ali na blagajni
zavoda.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 9. 7. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod za varstvo in usposabljanje dr. Marijana Borštnarja, Dornava
128, 2252 Dornava, administracija.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 7. 1999 ob 12. uri v Zavodu za varstvo in
usposabljanje dr. Marijana Borštnarja, Dornava 128, konferenčna soba.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 5% ponujene vrednosti, z veljavnostjo do 31. 8.
1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: minimalni plačilni rok
45 dni po dobavi.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni do-

bavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– izjavo pristojnega organa, da ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali
likvidacijskem postopku,
– registracijo podjetja, oziroma obrtno
dovoljenje, ne starejše od 30 dni,
– izjavo pristojnega organa, da ni izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
nestrokovnost,
– potrdilo, da ima poravnane davke in
prispevke, določene z zakonom,
– obrazec BON 1 in BON 2 ali BON 3,
oziroma identični dokumenti,
– izjavo o zagotovitvi zahtevanih letnih
količin,
– izjavo, da ima dovoljenje Urada RS za
zdravila za promet z zdravili,
– izjavo o plačilnem roku, dostavi, odzivnem času,
– predložitev zahtevanih referenc,
– vse ostale zahtevane dokumente,
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 8. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): najnižja končna cena.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: 062/754-02-49.
16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS z dne
14. 5. 1999 pod št. 3580.
Zavod za varstvo in usposabljanje
dr. Marijana Borštnarja Dornava
Št. 558
Ob-5037
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Nigrad, Javno komunalno podjetje,
d.d., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor,
faks 062/450-03-60.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Zagrebška cesta 30,
Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava svetlobne opreme in rezervnih delov za vzdrževanje
javne razsvetljave in prometne signalizacije.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelji se ne morejo potegovati za naročilo
samo dela zahtevanega blaga
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
33,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: naročnik bo dobavo opreme oddal trem najugodnejšim ponudnikom, vsakemu v ocenjeni
vrednosti 11,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: pričetek dobave 1. 8. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
zaključek dobave predvidoma 1. 8. 2000.
6. (a) Polni naslov družbe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delov-
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ni dan med 8. in 9. uro na sedežu Javnega
komunalnega podjetja Nigrad, d.d., na Zagrebški cesti 30 v Mariboru, pri Majdi Dolenc (soba št. 127/I).
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 9. 7. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo za plačilo 10.000 SIT, ki jih ponudniki lahko plačajo na blagajni podjetja ali na ŽR naročnika št. 51800-601-47072 (APP Maribor).
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najpozneje do 19. 7. 1999 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno predložiti v tajništvo Javnega komunalnega podjetja Nigrad, d.d., Zagrebška cesta 30, Maribor (Marija Bračko).
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje zbranih ponudb bo 19. 7.
1999 ob 11. uri v prostorih Javnega komunalnega podjetja Nigrad, d.d., na Zagrebški
cesti 30, Maribor (soba št. 118/I).
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: kot garancijo za resnost ponudbe
mora ponudnik predložiti bančno garancijo
v višini 1,600.000 SIT z veljavnostjo do
20. 9. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: dobavljeno blago bo
plačano z virmanskim nalogom v 60 dneh
po dobavi in izstavitvi računa.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z razpisno dokumentacijo.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati do 19. 9. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
Merila za dodelitev naročila so:
– reference: 50%,
– ponudbena cena: 30%,
– ostale ugodnosti (plačilni pogoji, možnost kompenzacije...): 12%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom so na voljo vsak delovni dan med
8. in 9. uro pri Branku Doberšku, dipl. inž.
(tel. 062/45-00-300) na sedežu Javnega
komunalnega podjetja Nigrad, d.d., na Zagrebški cesti 30, Maribor.
16., 17.
Nigrad, d.d., Maribor
Št. 072/99
Ob-5038
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 175-21-86.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): odprt javni razpis brez
omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nakup preklopno distri-
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bucijskega sistema za distribucijo audio signalov.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine:
Blagovna skupina A: preklopno-distribucijski sistem,
Blagovna skupina B: audio-distribucijski
ojačevalniki.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
27,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
Blagovna skupina A: 22,000.000 SIT,
Blagovna skupina B: 5,000.000 SIT.
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
najkasneje 6 mesecev od podpisa pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JZ
RTV Slovenija, Sistemski razvoj TVS – tajništvo, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 22. 6. 1999
do 2. 7. 1999 med 9. in 10. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 5.000 SIT po enodnevni
predhodni najavi po telefaksu in na podlagi
dokazila o vplačilu. Način plačila je negotovinski na račun številka 50101-603-45036,
sklic na številko 00-789100-51, z oznako
predmeta plačila (oznako razpisa).
Dodatne informacije so na razpolago samo v pisni obliki pri Dragu Perdihu, na naslovu pod 6. (a) točko, faks 175-37-40.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do vključno 8. 7. 1999
do 13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: RTV Slovenija – vložišče,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
Ponudbe morajo biti v zaprtih kuvertah,
označene z napisom: Ne odpiraj – za razpis – ponudba za razpis št. 072/99 – nakup sistema za distribucijo audio signala.
Na kuverti mora biti napisan polni naslov
ponudnika.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 7. 1999 ob 9. uri v mali sejni sobi – 5.
nadstropje JZ RTV Slovenija, Kolodvorska
2, 1550 Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe, brezpogojna in plačljiva na prvi poziv, veljavna do podpisa pogodbe, in sicer:
za skupino A: v višini 1,000.000 SIT,
za skupino B: v višini 500.000 SIT.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: podpis pogodbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do podpisa pogodbe.
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14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): ekonomska cena, plačilni pogoji, dobavni roki,
tehnična ustreznost, tehnična podpora v času obratovanja, reference dobavitelja, druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico do morebitnega manjšega ali večjega obsega naročil od razpisanih, odvisno od razpoložljivih
finančnih sredstev in dejanskih potreb. Naročnik si pridržuje pravico, da med popolnimi ponudbami izbora ne opravi.
16., 17.
RTV Slovenija
Javni zavod
Št. 512/1708-549
Ob-5094
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Obrežna 170, 2000 Maribor, telefaks
062/30-05-685.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Dravske elektrarne
Maribor, d.o.o., HE Vuhred, Vuhred 178,
2360 Radlje ob Dravi.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: deli po specifikaciji v
razpisni dokumentaciji za centralno
mazanje kozičastega žerjava 140 t HE
Vuhred.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: naročilo se odda v celoti.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
7,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: september 1999.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170, Maribor, vložišče – soba 016.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo bo možno dobiti od 21. 6. 1999 do
24. 6. 1999 v vložišču DEM.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, potrjen virman
ali potrjena bančna nakaznica, žiro račun:
51800-601-28970.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 8. 7. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dravske elektrarne Maribor,
d.o.o., Obrežna 170, 2000 Maribor, soba
016, vložišče.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 7. 1999 ob 11. uri, Dravske elektrarne
Maribor, Obrežna 170.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe, 10% ponudbene vrednosti, veljavnost 60 dni.
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
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bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo 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:
ponudnik bo moral predložiti dokumente v
skladu z razpisno dokumentacijo, ki jo dvigne pri naročniku.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 8. 7. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena: 55%,
– potrjena referenca pri DEM: 20%,
– potrjena referenca pri drugih naročnikih: 10%,
– garancija: 5%,
– kontrola kvalitete: 10%.
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo po tel.
062/30-05-291, Sandi Ritlop.
Predviden ogled objekta je 30. 6. 1999.
Zaprte kuverte s ponudbo morajo biti v
levem spodnjem kotu označene z “Ne odpiraj
– ponudba” in številko objave v Uradnem listu
RS ter naveden predmet javnega razpisa.
16., 17.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.
Ob-5095
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, faks
066/527-185.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ortopedska bolnišnica Valdoltra.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
skupina A: oprema upravne stavbe
Ortopedske bolnišnice Valdoltra,
skupina B: telefonska centrala.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje za naročilo vsake
posamezne blagovne skupine v celoti (skupina A v celoti, skupina B v celoti ali obe
skupini v celoti).
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
29,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
– skupina A: 20,500.000 SIT,
– skupina B: 8,500.000 SIT.
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
15. 10. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu: Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran,
pri Alenki Vodopivec, tel. 066/462-212,
faks 066/527-185, I. nadstropje nad dvorano v začasnih prostorih uprave.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dvignejo vsak delovni
dan od 7. do 15. ure do 24. 6. 1999.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, št. 51400-603-30666 pri Agenciji
za plačilni promet Koper.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 9. 7. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Jadranska c. 31, 6280
Ankaran,
tel.
066/462-212,
faks
066/527-185.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 7. 1999 ob 10. uri.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% razpisane vrednosti.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: kot izhaja iz vzorca pogodbe,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– izpolnitev zakonskih pogojev za izvedbo javnega naročila,
– dokazila o solventnosti, poravnanih obveznostih in zakonitem poslovanju,
– in drugi pogoji, določeni v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 23. 7. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– izpolnitev formalnih pogojev (izključitveni pogoj),
– popolnost ponudbe v okviru ponujenih
skupin A. in B. (izključitveni pogoj) skladno
s projektantskimi opisi in projektno dokumentacijo,
– ustreznost in kvaliteta materialov, površinskih obdelav in predvidenega okovja,
– priloženi veljavni atesti Telekoma Slovenije za vso ponujeno opremo iz skupine B
(izključitveni pogoj za skupino B).
– možnosti dograjevanja in dopolnitev
ponujene opreme,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– rok dobave oziroma izvedbe,
– reference pri sorodnih delih,
– reference pri sorodnih delih v kompleksu naročnika,
– garancijski rok,
– zagotovljen servis, (izključitveni pogoj
za skupino B.),
– morebitne druge ugodnosti ponudnika
(npr. ugoden kredit ponudnika),
– druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Ob približno enakovredni (s projektantskimi popisi skladnim nivojem ponujene
opreme) kvaliteti in ponudbeni ceni ima
prednost ponudnik:
– z višjim ponujenim nivojem kvalitete,
– z ugodnejšimi referencami in morebitnimi drugimi ponujenimi ugodnostmi.
Najnižja cena ni nujno najugodnejša.
Teža in način uporabe meril sta določena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Jo-

žef Vrčon, Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, tel.
066/462-220, telefaks 066/527-185.
Naročnik si pridržuje pravico, do morebitnega manjšega obsega naročila od razpisanega, odvisno od razpoložljivih finančnih
sredstev.
16., 17.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Ob-5096
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška 12, Ljubljana, faks
125-98-23.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev za blago.
3. (a) Kraj dobave:
– Centralna služba, Glinška 12, Ljubljana,
– Območna enota Maribor, Gregorčičeva 15,
– Območna enota Novo mesto, Trdinova ul. 10.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniška oprema iz popisa del in projektne dokumentacije.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik – dobavitelj se mora potegovati za
celotno naročilo.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
16,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 30
dni po sklenitvi pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 9. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani
ponudniki dvignejo v vložišču Zavoda RS za
zaposlovanje, Glinška 12, Ljubljana, pri Mileni Kyrinov.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti v času od 21. 6. 1999
do 28. 6. 1999.
(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo morajo ponudniki dostaviti do 9. 7. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbo je treba predložiti
osebno v vložišče ali poslati po pošti, na naslov: Zavod RS za zaposlovanje, Glinška 12,
1000 Ljubljana, z oznako “Ponudba – ne odpiraj – pisarniška oprema ZRSZ” in številko
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 9. 7. 1999 ob 10.30
v sejni sobi Zavoda RS za zaposlovanje,
Glinška 12, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
10% razpisane vrednosti. Bančna garancija
mora veljati do 30. 8. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik bo zagotovil
plačilo v skladu z navodilom o izvrševanju
proračuna.
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11., 12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 9. 7. 1999
do 10. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
1. cena
– višina,
– fiksnost cene,
2. plačila
– odlog plačila za določen čas,
– garancija za kvaliteto in rok,
– reference,
– bonitete,
3. garancija za kakovost blaga in rok
dobave,
4. dodatne ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Merila so ovrednotena enakovredno.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije o naročilu dobijo
interesenti le v pisni obliki na naslovu ZRSZ,
Glinška 12, Ljubljana, Mija Poglajen.
16., 17.
Zavod RS za zaposlovanje
Ob-5097
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška 12, Ljubljana, faks
125-98-23.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev za blago.
3. (a) Kraj dobave: Centralna služba,
Glinška 12, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: osebna vozila za potrebe
ZRSZ, in sicer:
– Renault Classic 1,6 RT – 2 kom,
– Renault Kangoo 1,4 RN – 2 kom,
– Renault Clio 1,4 RT – 1 kom.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se mora potegovati za celotno naročilo.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
12,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: do
60 dni po sklenitvi pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani
ponudniki dvignejo v vložišču Zavoda RS za
zaposlovanje, Glinška 12, Ljubljana, pri Mileni Kyrinov.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti v času od 21. 6. 1999
do 28. 6. 1999.
(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo morajo ponudniki dostaviti do 8. 7. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo je treba predložiti osebno v vložišče ali poslati po pošti,
na naslov: Zavod RS za zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana, z oznako “Ponudba – ne odpiraj – službena vozila” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS.
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8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 8. 7. 1999 ob 10.30
v sejni sobi Zavoda RS za zaposlovanje,
Glinška 12, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za resnost ponudbe morajo ponudniki predložiti bančno garancijo v višini
10% razpisane vrednosti naročila. Veljavnost bančne garancije mora biti do 8. 8.
1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik blaga bo zagotovil plačilo v skladu z navodilom o izvrševanju proračuna RS.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– bonitetni obrazci BON 1, BON 2 ali
BON 3, ki ne sme biti starejši od 30 dni od
datuma ponudbe,
– za samostojne podjetnike fotokopijo
davčne napovedi za leto 1998.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 8. 7. 1999
do 11. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena: 60%,
– rok dobave: 20%,
– plačila: 15%,
– dodatne ugodnosti: 5%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije o naročilu dobijo
interesenti le v pisni obliki na naslovu pod
1. točko.
16., 17.
Zavod RS za zaposlovanje
Št. 0048-308/33-6/99
Ob-5098
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, tel. 061/132-51-25, telefaks
315-073.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): delni ponovni javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: dobave svežega mesa in mesnih izdelkov bodo na lokacijah
Ministrstva za notranje zadeve, in sicer:
– Uprava skupnih služb, Oddelek prehrane Tacen, Rocenska 56, Ljubljana-Šmartno in
– Uprava skupnih služb, Oddelek prehrane DMP, Kotnikova 8, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila
je dobava svežega mesa in mesnih izdelkov, in sicer:
perutnina:
a) meso perutnine,
b) izdelki iz perutnine.
Orientacijska količina po posameznih artiklih je razvidna iz razpisne dokumentacije.
Naročnik si pridržuje pravico do spremembe količin za posamezen artikel, glede
na spremembe potreb.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudniki morajo ponuditi vse artikle, ki so

48 / 18. 6. 1999 / Stran 3261
predmet javnega naročila, v celoti, torej točki a) in b) v kompletu. Ponudniki ne morejo
ponuditi posameznih točk ali posameznih
artiklov iz posamezne točke.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednost naročila za obe točki skupaj (a
in b) je 25,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: dobava artiklov bo sukcesivna za čas enega
leta od podpisa pogodbe, na podlagi sprotnih naročil naročnika. Datum dobave mora
biti največ 24 ur od prejetega naročila.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
eno leto od podpisa pogodbe, predvidoma
do 31. 8. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za notranje zadeve, Uprava skupnih služb, Sektor za prehrano, stanovanjske
in počitniške zadeve, Rocenska c. 56, 1211
Ljubljana-Šmartno (Tacen), kontaktna oseba Mira Pecl, tel. 061/59-666, int. 313.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati od dneva te objave
javnega razpisa do roka za oddajo ponudb,
in sicer od 10. do 12. ure, razen dnevov,
ko državni organi ne delajo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 4.000 SIT, način plačila:
virmansko,
številka
računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve), sklicna številka: 308-33-99.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 4.000 SIT.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno
predložiti do 9. 7. 1999, najkasneje do 14.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudniki morajo oddati ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali
osebno na naslov naročnika: MNZ RS, vložišče, Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 12. 7.
1999, ob 11. uri, na naslovu: Visoka policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo predložiti bančno garancijo za resnost dane ponudbe s
strani ponudnika v znesku 8% od vrednosti
ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 30 dni od dneva uradnega prejema računa, ki je izstavljen po dobavi.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o dobavi mesa in mesnih izdelkov, v skladu z
razpisno dokumentacijo.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
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nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
prijavijo se lahko gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in samostojni obrtniki.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe od zadnjega roka
za oddajo ponudb do roka veljavnosti ponudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajša od 120 dni od dneva odpiranja ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
kvaliteta, finančno stanje ponudnika in rok
dobave pri interventnih – neplaniranih dobavah.
Največje število točk, ki jih lahko ponudbe prejmejo za ceno je 20 točk, za kvaliteto
8 točk, za finančno stanje ponudnika 6 točk
in za rok dobave pri interventnih – neplaniranih dobavah 4 točke.
15., 16., 17.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 17/40
Ob-5127
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. (a) Kraj dobave: Komunala, javno podjetje, d.o.o., Murska Sobota, Kopališka 2,
9000 Murska Sobota.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: ekstra lahko kurilno olje.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
45,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: takoj po podpisu pogodbe, sukcesivno.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 4. 2000.
6. (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: 30. 6. 1999.
(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 20. 7. 1999 ob 11. uri.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Komunala, javno podjetje,
d.o.o., Murska Sobota, Kopališka 2, 9000
Murska Sobota.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 7. 1999 ob 12. uri, Komunala, javno podjetje, d.o.o., Murska Sobota, Kopališka 2,
9000 Murska Sobota, v sejni sobi podjetja.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 5% ponudbene cene z veljavnostjo do 20. 8. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: definira ponudnik varianto.
11., 12.
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13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 20. 8. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
1. kvaliteta in obseg ponujene
opreme,
2. cena in plačilni pogoji,
3. garancijski rok,
4. reference.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba Benkovič Anton, univ.
dipl. inž.
16., 17.
Komunala, Javno podjetje, d.o.o.,
Murska Sobota
Št. 537/99
Ob-5147
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, 061/143-12-54.
2.
3. (a) Kraj dobave: Klinični center, Zaloška 2, Ljubljana, (lokacije dostave v razpisni dokumentaciji).
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
kruh – 110.000 kg,
pekovsko pecivo – 25.000 kg,
slaščičarsko industrijsko pecivo –
5.000 kg.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: skupine.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
32,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
kruh – 16,000.000 SIT,
pekovsko pecivo – 11,000.000 SIT,
slaščičarsko industrijsko pecivo – 5.000
SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: vsak
dan (vse dni v tednu).
5. Predvideni datum zaključka dobave:
avgust 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor,
Poljanski nasip 58, tajništvo I. nadstropje,
soba 40, vsak delavnik med 9. in 12. uro.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 30. 6. 1999 (sreda).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR
50103-603-51820 sklic na št. 00
45-08-7599, za razpisno dokumentacijo z
dne 18. 6. 1999.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 19. 7. 1999 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor, Poljanski nasip 58, tajništvo I. nadstropje, soba 13.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 7. 1999 ob 9. uri, predavalnica IV.,
Zaloška 7.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1% ponudbene vrednosti. Trajanje bančne garancije za resnost ponudbe
je 30 dni po poteku veljavnosti ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v

drugih dokumentih: kot izhaja iz vzorca pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
skladno z zakonom o gospodarskih družbah in po razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 19. 7. 1999 po
11. uri.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
Merilo

Vrednost

1. kvaliteta
2. reference
3. ponudbena cena

45%,
15%,
40%.

15., 16., 17.
Klinični center Ljubljana
Št. 538/99
Ob-5148
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, 061/143-12-54.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za ugotavljanje sposobnosti za dobavo blaga: mesa in
mesnih izdelkov.
3. (a) Kraj dobave: Klinični center, Zaloška 2, Ljubljana, (lokacije dostave v razpisni dokumentaciji).
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
sveže meso
– mlada govedina – 150.000 kg,
– teletina – 1.500 kg,
– svinjina – 20.000 kg,
– perutnina – 40.000 kg,
– mesni izdelki – 20.000 kg.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko
poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine:
skupine.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
130,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
sveže meso:
– mlada govedina – 70,000.000 SIT,
– teletina – 2,000.000 SIT,
– svinjina – 15,000.000 SIT,
– perutnina – 23,000.000 SIT,
– mesni izdelki – 20,000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: vsak
dan (od ponedeljka do sobote).
5. Predvideni datum zaključka dobave:
avgust 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor,
Poljanski nasip 58, tajništvo I. nadstropje,
soba 40, vsak delovnik med 9. in 12. uro.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 30. 6. 1999 (sreda).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR
50103-603-51820 sklic na št. 00
45-08-7599, za razpisno dokumentacijo z
dne 18. 6. 1999.
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7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 18. 7. 1999 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor, Poljanski nasip 58, tajništvo I. nadstropje, soba 13.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 7. 1999 ob 9. uri, predavalnica IV.,
Zaloška 7.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1% ponudbene vrednosti. Trajanje bančne garancije za resnost
ponudbe je 30 dni po poteku veljavnosti
ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kot izhaja iz vzorca pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
skladno z zakonom o gospodarskih družbah in po razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 18. 7. 1999 po
11. uri.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
Merilo

Vrednost

1. kvaliteta
2. ponudbena cena
3. reference ponudnika
4. nagrade in ocenjevanja na
razstavah
Skupaj

40%,
40%,
15%,
5%.
100%

15., 16., 17.
Klinični center Ljubljana
Št. 04-1452/99
Ob-5149
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za promet in zveze, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo,
Ukmarjev trg 2, 6000 Koper, telefaks
066/271-447.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Piran.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava reševalno patruljnega čolna (1 kom).
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
25,000.000 SIT.
(d)
4., 5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za promet in zveze, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev trg
2, 6000 Koper, tajništvo, Ada Milič.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od 8.
do 14. ure do 28. 6. 1999.

Št.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: odkupnina za razpisno dokumentacijo znaša 1.500 SIT, plačljiva z virmanom na žiro račun št. 51400-845-20054
– Uprava Republike Slovenije za pomorstvo,
sklic na št. 04-1452/99.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 9. 7. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Ministrstvo za promet in zveze, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, 6000 Koper, tajništvo, Ada Milič.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 7. 1999 ob 12. uri na sedežu Uprave
Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, Koper.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe: ponudnik mora hkrati s ponudbo predložiti garancijo banke za resnost ponudbe, vnovčljivo na prvi poziv v višini 5% ponudbene vrednosti z veljavnostjo do 30. 9. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: določene v rzapisni dokumentaciji.
11.
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: 30. 9. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
ponudbena cena: 0–60 točk,
pogoji servisiranja in garancijski rok:
0–20 točk,
ugotovljena usposobljenost in sposobnost ponudnika: 0–15 točk,
rok dobave: 0–05 točk.
Način uporabe meril je naveden v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 7. (b) točko.
16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 12. 3. 1999 pod št.
04-1452/99.
Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za pomorstvo, Koper
Št. 8-252
Ob-5121
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Cankarjev dom, kulturni in kongresni
center, Prešernova 10, 1000 Ljubljana,
061/223-896.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. a) Kraj dobave: naslov naročnika.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sprejemniki simultanega prevajanja, 200 kosov.
c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele ali skupine: ne.
č) Ocenjena
vrednost
naročila:
7,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: september 1999.
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5. Predvideni datum zaključka dobave:
september 1999.
6. a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: sedež naročnika pri Vinku Severju tel.
061/176-71-79.
b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od 21. 6. do 28. 6.
1999 vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:
5000
SIT,
ŽR
50100-603-41427.
7. a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 29. 6. 1999, 12. ura.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Cankarjev dom, Prešernova
10, 1000 Ljubljana. Ponudniki morajo predložiti svojo ponudbo na naslov naročnika v
zapečateni kuverti z oznako “Ne odpiraj ponudba za nabavo sprejemnikov simultanega prevajanja“.
8. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
29. 6. 1999, sedež naročnika, sejna soba
I. nadstropje, 14. ura.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: navedena so v razpisni dokumentaciji in so skladna z ZJN.
10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na merodajna določila v drugih dokumentih: proračunska sredstva.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: podpis pogodbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnikov storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravne osebe. Podrobnejša določila so navedena v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po pričetku postopka odpiranja ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila: natančno so navedena v razpisni dokumentaciji in
so: primerjalni rezultati testiranja, tehnični
parametri, cena.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: zahteve za vsebino ponudbe so navedene v razpisni dokumentaciji.
Cankarjev dom
Št. 01322/99
Ob-5123
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200, nabava 449-23-02, faks 062/449-23-11.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: dostava DE TOS Maribor in Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
potrošni material za mizarsko delavnico v okvirni vrednosti 45,000.000 SIT,
potrošni material za ključavničarsko
delavnico v okvirni vrednosti 10,000.000
SIT.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: da.
(č), (d)
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4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno po posameznem naročilu.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 8. 2001.
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, 062/449-23-02, faks
062/449-23-11, III. nadstropje.
(b)
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virman na žiro
račun 51800-601-180.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 19. 7. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500
Maribor, tel. 062/449-200,
062/449-23-02, faks 062/449-23-11.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 7. 1999 ob 10. 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 500.000 SIT.
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 500.000 SIT,
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,
– da ponudnikovo poslovanje ni predmet obravnave pred sodiščem ali predmet
sodne preiskave, da ponudnikovo poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
– da ima veljavno registracijo,
– da zastopniki ponudnika niso bili v preteklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,
– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila,
– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2, zap. št. 6, največ 10 dni v
preteklih 6. mesecih od dneva sestavitve
obrazca ali za samostojne podjetnike potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov račun,
da le-ta v preteklih 6. mesecih ni bil blokiran
več kot 10 dni,
– da izkazana izguba iz naslova poslovanja (obrazec BON 1 III/7) ne presega 5%
skupnih prihodkov (obrazec BON 1 I/7),
– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od petkratne vrednosti ponudbe na
katero se prijavlja (obrazec BON 1 I/8).
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 6. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): najnižja cena po posameznih specifikacijah.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: najkasneje do 5. 7. 1999.
16., 17.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
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Ob-5160
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Mislinja, Šolska cesta 34,
2382 Mislinja in Zdravstveni dom Slovenj
Gradec, Partizanska pot 1, 2380 Slovenj
Gradec, faks 0602/56-065.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovljeni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Mislinja.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– zobozdravstveni aparat 2 kom –
komplet,
– ambulantno opremo.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: posamezno – zobozdravstvena aparata, ambulantna oprema – ali za vse skupaj.
(č) Ocenjena vrednost naročila: 9,7 mio
SIT; zobozdravstvena aparata 7 mio SIT,
ambulantna oprema 2,7 mio SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: julij
1999.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Mislinja, Šolska cesta 34, Mislinja.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od 18. 6. 1999 do
24. 6. 1999 do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom ali
položnico na ŽR 51840-630-25643.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 9. 7. 1999 do 10.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Občina Mislinja, Občinski urad Mislinja, Šolska cesta 34, 2382
Mislinja.
Ponudbe morajo biti v zaprti kuverti z
označbo: “Ne odpiraj – ponudba za dobavo
zobozdravstvenih aparatov in opreme”.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 7.1999 ob 10. uri v sejni sobi Občine
Mislinja, Šolska cesta 34.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10% ocenjene vrednosti celotnega naročila trajanje
garancije – do poteka opcije ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: v skladu s pravilnikom o
postopkih o izvrševanju proračuna RS (Ur.
l. RS, št. 9/99).
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponudbe mora biti najmanj 60 dni od dneva, ko
poteče rok za oddajo ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): ponudbena cena, plačilni pogoji, rok dobave
in drugi pogoji, navedeni v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naročilu: se dobijo na naslovu: Občina Mislinja,
kontaktna oseba Drago Pogorevc, dipl. inž.
tel. 0602/56-081.
16., 17.
Občina Mislinja
Št. 8120/1999/1405
Ob-5162
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2,
1000
Ljubljana,
telefaks
061/174-24-42.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: DDP skladišče dobavitelja.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava 11 kosov osebnih vozil karavan z naslednjimi tehničnimi
podatki:
oblika: karavan 5 vrat,
moč motorja: 90–110 kW.
Vse ostale podrobnosti so razvidne iz
razpisne dokumentacije.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: naročnik bo upošteval samo ponudbe, ki zajemajo celotni razpis.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
29,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: julij
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 vzdrževanje,
soba 22/IV, Mojca Ferleš.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 30. 6. 1999, vsak
delovni dan od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.325 (cena 5.000 SIT +
davek 325 SIT) virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na žiro račun št.
50106-601-90093.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 9. 7. 1999 do 9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: pri naročniku, vložišče, soba 3 C 5, prevzemnica Katarina Lipovec.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 7. 1999 ob 10. uri, pri naročniku, sejna
soba 40/IV.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 1,450.000 SIT, bančna garancija za resnost ponudbe, trajanje veljavnosti
45 dni od dneva odpiranja ponudb.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansa ni, plačilni rok
najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo, obračun
po situacijah, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
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ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
naročnik bo moral predložiti naslednje dokumente:
– registracijo podjetje pri pristojnem organu (datum potrdila pristojnega organa in
overovitve ne sme biti starejši od 90 dni)
oziroma priglasitveni list,
– pravnomočno odločbo – dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa (datum potrdila
pristojnega organa in overovitve ne sme biti
starejši od 90 dni),
– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 oziroma bilanca stanja in uspeha
(datum izdaje obrazcev BON 2 in BON 3 ne
smeta biti starejša od 90 dni),
– potrjene pozitivne reference dobav in
kadrov,
– potrdili Okrožnega sodišča, da ni v
postopku prisilne poravnave, v stečajnem
ali likvidacijskem postopku, da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
v preteklih treh letih pred pričetkom naročila ponudnikovi vodstveni delavci niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem,
– potrdilo Ministrstva za finance, da ima
poravnavne davčne in druge obveznosti določene z zakonom v obdobju zadnjih šest
mesecev,
– vse ostale zahtevane dokumente,
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 24. 8. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): ponudbena cena (85%), plačilni pogoji (5%),
servisna mreža (10%). Merila so podrobno
prikazana v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika
Miran Zver.
16., 17.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana
Št. 8120/1999/1425
Ob-5163
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, telefaks
061/174-25-51.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: objekti Elektro-Slovenija, d.o.o.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava pisarniškega materiala (vse ostale podrobnosti so razvidne
iz razpisne dokumentacije,ki je na razpolago na vpogled na naslovu naročnika).
Pogoj za sodelovanje je izpolnitev naslednjih pogojev:
– pravočasna dostava po celotni Sloveniji brez dodatnih stroškov (odzivni čas
3 dni),
– pogodbeno dogovorjene cene in
skladne s ponudbenim predračunom morajo biti fiksne ves čas trajanja pogodbe (12
mesecev).
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: naročnik bo upošteval ponudbo, ki bo izdela-

Št.

na za celoten obseg razpisane dobave, upošteval pa bo tudi delne ponudbe. Variantne
ponudbe ne bodo obravnavane.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
40,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: junij 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
oktober 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: pri
naročniku, tajništvo splošnega sektorja Grofelnik Irena.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 2. 7. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT + pripadajoči davek, virmansko nakazilo na žiro račun št.
50106-601-90093.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 29. 7. 1999 do 9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: pri naročniku, vložišče, soba 3 C 5, prevzemnica Katarina Lipovec.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 7. 1999 ob 10. uri, pri naročniku, sejna soba B.
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: naročnik ne nudi avansa. Plačila bodo opravljena po dobavi, enkrat mesečno, na podlagi računa s plačilnim rokom 60 dni.
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, ki se glasi na 10% orientacijske vrednosti, objavljene v Uradnem listu RS,
– izpolnjen obrazec “Ponudba”,
– registracijo podjetje pri pristojnem organu (datum izdaje listine in njene overitve
ne sme biti starejši od 90 dni) oziroma priglasitveni list,
– 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,
– pravnomočno odločbo – dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa (datum izdaje in
overovitve ne sme biti starejši od 90 dni),
– potrjene pozitivne reference uporabnikov dobavljenega pisarniškega materiala,
– pisna dokazila o strokovni usposobljenosti kadrov, ki bodo sodelovali pri izvedbi
naročila,
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– z manjkajočimi podatki izpolnjena pogodba, parafirana na vsaki strani in podpisana ter potrjena z žigom ponudnika,
– izpolnjen obrazec ponudbenega predračuna,
– parafiran vzorec bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– izjava ponudnika o sposobnosti in usposobljenosti izvedbe predmeta naročila,
– potrdilo Ministrstva za finance – Davčne uprave RS, da ponudnik nima evidentiranih neporavnanih davkov in drugih dajatev
(datum potrdila ne sme biti starejši od 90
dni),
– potrdilo Ministrstva za pravosodje – kazenske evidence, da ponudnikovi vodstveni
delavci v preteklih treh letih, šteto od dneva
objave javnega razpisa niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj (datum potrdila ne sme
biti strejši od 90 dni),
– potrdili Okrožnega sodišča, iz katerih
je razvidno:
– da ponudnik ni plačilno nezmožen,
pod prisilno upravo, v stečaju, v likvidaciji,
– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno (datum
obeh potrdil 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,
– podati podatke o že sklenjenih pogodbah za tovrstne dobave, iz katerih je razvidna stopnja gotovosti del in zasedenosti oziroma razpoložljivost kadrovskih kapacitet,
– podatki izjavo, da bo predložil vzorce,
če jih bo naročnik zahteval.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 13. 9. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): skupna ponudbena cena (100% delež).
15. Morebitne druge informacije o naročilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika
Andrej Karoli, tel. 061/174-29-60, faks
061/174-25-02.
16., 17.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana
Št. 8120/1999/1440
Ob-5164
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 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 Beričevo.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: za dobavo opreme in izvedbo del za graditev objekta: zemeljski svetlovodni kabel na relaciji RCV Ljubljana
(Hajdrihova 2a) – RTP Beričevo s privodi, (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, možne so celovite variantne ponudbe, najcenejša ponudba ni
nujno tudi najugodnejša ponudba.
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(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
120,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: dobava do 30. 9. 1999 in izvedba do 30. 11.
1999.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: pri
naročniku med 10. in 12. uro, tajništvo
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 24. 6. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 80.000 SIT, virmansko nakazilo na žiro račun št. 50106-601-90093.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 20. 7. 1999 do 9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: pri naročniku, vložišče, soba 3 C 5, prevzemnica Katarina Lipovec.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 7. 1999 ob 10. uri, pri naročniku, sejna soba B/IV nadstropje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% skupne ponudbene vrednosti, 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
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 poddobaviteljev opreme 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:
– bančna garancijo za resnost ponudbe
– izpolnjen obrazec “Ponudba”,
– registracijo podjetje pri pristojnem organu (datum izdaje listine in njene overitve
ne sme biti starejši od 90 dni) oziroma priglasitveni list,
– 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,
– pravnomočno odločbo – dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa (datum izdaje in
overovitve ne sme biti starejši od 90 dni),
– reference ponudnika,
– reference redno zaposlenih kadrov, ki
bodo sodelovali pri izvedbi posla,
– z manjkajočimi podatki izpolnjena pogodba, parafirana na vsaki strani in podpisana ter potrjena z žigom ponudnika,
– izpolnjen obrazec ponudbenega predračuna,
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– parafiran vzorec bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– parafiran vzorec menične izjave v primeru, da ima ponudnik v svoji ponudbi vključenega tudi podizvajalca,
– parafiran vzorec bančne garancije za
odpravo napak v garancijskem roku,
– potrdilo Ministrstva za finance – Davčne uprave RS, da ponudnik nima evidentiranih neporavnanih davkov in drugih dajatev (datum potrdila ne sme biti starejši od
90 dni),
– potrdilo Ministrstva za pravosodje – kazenske evidence, da ponudnikovi vodstveni
delavci v preteklih treh letih, šteto od dneva
objave javnega razpisa niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj (datum potrdila ne sme
biti strejši od 90 dni),
– potrdili Okrožnega sodišča, iz katerih
je razvidno:
– da ponudnik ni plačilno nezmožen,
pod prisilno upravo, v stečaju, v likvidaciji,
– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno (datum
potrdila ne sme biti starejši od 90 dni),
– izjava ponudnika o sposobnosti in usposobljenosti izvedbe predmeta naročila,
– predložiti pisna dokazila in informacije, iz katerih je razvidno, da ponudnik razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi
in drugimi pravicami,
– podatki podatke o že sklenjenih pogodbah za tovrstna dela, iz katerih je razvidna stopnja gotovosti del in zasedenost oziroma razpoložljivost kadrovskih kapacitet,
– v primeru, da ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja, mora ponudnik predložiti
pogodbo s podizvajalci oziroma pogodbo o
skupnem nasotpanju,
– pisne izjave vseh svojih v ponudbi navedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali
pri realizaciji naročila, da je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle
poslovne obveznosti,
– vse ostale zahtevane dokumente,
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 8. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– skupna ponudbena cena (57%),
– plačilni pogoji (3%),
– ISO standard (5%),
– pozitivne reference ponudnika za dobavo tovrstne opreme na objektih ELES
(15%),
– pozitivne reference izvajalca za tovrstno montažo na objektih ELES (20%),
15. Morebitne druge informacije o naročilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika
Miloš Ljubič, tel. 061/174-32-23, faks
061/174-24-32.
16., 17.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana
Št. 25/99
Ob-5175
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): 18. člen, javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 12 vozil.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: da.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
25,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
– sklop A –os. vozila do 1.400 cm3 8,000.000 – 5 vozil,
– sklop B – os. vozila do 1.600 cm3 –
2,200.000 – 1 vozilo,
– sklop C – os. vozila do 1.800 cm3 –
6,100.000 – 2 vozili,
– sklop D – os.vozila do 1.900 cm3 –
7,700.000 – 2 vozili,
– sklop E dostavni vozili do 1.300 cm3 –
2,400.000 - 2 vozili.
4., 5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Adamič Ludnrovo nabrežje 2, soba 255/II.,
Alenka Mihelčič.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 28. 6.1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (št. bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek): ŽR št.
50100-845-50358 sklic na št. 713003 s
pripisom JR-25/99.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 12. 7.1999 do 9.45.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Adamič Lundrovo nabrežje
2, soba 255/II., Alenka Mihelčič – osebno.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, soba 143/I, 12. 7.1999 ob 10. uri.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe 3%.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: 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: v
razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do javnega odpiranja ponudb – 12. 7. 1999 do 10. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena,
– plačilni pogoji,
– dobavni rok,
– kvaliteta.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: v razpisni dokumentaciji.
16., 17.
Mestna občina
Ljubljana
Ob-5194
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod za izbraževanje in kulturo
Črnomelj, Župančičeva 1, Črnomelj, tel.
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068/51-116, v soglasju z Ministrstvom za
kulturo RS in Občino Črnomelj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Zavod za izobraževanje in kulturo (Kulturni dom Črnomelj), Župančičeva 1, Črnomelj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: kinoprojektor in pripadajoča oprema za ZIK – enoto Kino v Črnomlju.
(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: do
31. julija 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 7. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod za izobraževanje in kulturo, Župančičeva 1, Črnomelj, kontaktna oseba je Marija
Miketič, tel. 068/53-238, 51-116.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 25. junija 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na voljo za 5.000 SIT po enodnevni najavi
po telefaksu in na podlagi dokazila o vplačilu. Način vplačila je negotovinski na ŽR ZIK
Črnomelj 52110-603-33145, sklci na št.
173/99, z oznako predmeta plačila (oznaka razpisa).
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 2. 7. 1999 do 15. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj, Župančičeva 1, Črnomelj, s
pripisom “Ne odpiraj – ponudba za javni razpis za nakup kinoprojektorjev in ozvočenja”.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 7. 1999 ob 14. uri v pisarni ZIK Črnomelj.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik bo plačal za
dobavljeno blago v 60 dneh od dobave.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenjena pisna pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
sposobnost bo priznana ponudnikom, ki so
samostojni podjetniki ali gospodarske družbe, ki so registrirane za dejavnost, ki je
predmet razpisa in imajo za opravljanje te
dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter izpolnjujejo finančno-poslovne in tehnične
sposobnosti po razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po 2. 7. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– ponudbena cena – 50%,
– reference – 30%,
– zagotovilo hitrega in kvalitetnega servisa – 10%,

Št.

– garancijski rok za izvedena dela in
vgrajene materiale – 10%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitni ponudniki dobijo druge informacije vsak dan od objave javnega razpisa, tel.
068/53-238, 51-116, oziroma na naslovu:
ZIK Črnomelj, Župančičeva 1, Črnomelj.
16., 17.
Zavod za izobraževanje in kulturo
Črnomelj
Št. 539/99
Ob-5195
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana, tel. 061/143-1254.
2.
3. (a) Kraj dobave: Klinični center Ljubljana, Zaloška 25, Reševalna postaja.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: reševalna vozila – 3 kosi.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik mora nuditi kompletno ponudbo.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
29,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: oddaja
delnih ponudb in s tem delov naročila ni
mogoča.
4. Datum dobave, če je predvideno: oktober 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
oktober 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor,
Poljanski nasip 58, tajništvo I. nadstropje,
soba 40, vsak delovnik med 9. in 12. uro.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 28. 6. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, ki jih ponudnik
plača pred dvigom razpisne dokumentacije
na ŽR 50103-603-51820 sklic na št. 00
45-08-7599, za razpisno dokumentacijo.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 21. 7. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor, Poljanski nasip 58, tajništvo I. nadstropje, soba 13.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. julij 1999 ob 12. uri, glavna stavba Kliničnega centra Ljubljana – predavalnica IV.,
Zaloška 7, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1% razpisane vrednosti. Trajanje bančne garancije za resnost ponudbe
je do roka veljavnosti ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kot izhaja iz 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.
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13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 21. 7. 1999 po
9. uri.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
Merilo

1. Kvaliteta izdelave (predelave)
2. Varnost vozila
3. Funkcionalnost vozila
4. Vzdrževanje vozila
5. Ponudbena cena
Skupaj

Vrednost

20%
25%,
10%,
5%,
40%
100%.

15.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bila objavljena.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 21. 5. 1999 pod št.
38, Ob-3935.
Klinični center Ljubljana
Št. 540/99
Ob-5196
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana, tel. 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, prizidek DTS I. nad., Zaloška cesta 7,
Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
Magnetno resonančni tomograf 1,5 T
(MRT) za potrebe zdravstvene, znanstveno raziskovalne in izobraževalne dejavnosti vključno z:
– idejnim projektom z oceno stroškov
adaptacije,
– projekti PGD/PZI potrebnimi za adaptacijo prostorov za dovoz in postavitev opreme,
– vsem drugim kar bo zagotavljalo funkcionalno delovanje pogodbene in že obstoječe opreme na lokaciji Klinični center Ljubljana, prizidek DTS I. nad., Zaloška cesta 7,
– projektantskim nadzorom do pridobitve uporabnega dovoljenja s strani ustreznih
inšpekcijskih služb,
– predlogom pogodbe o vzdrževanju
(servisiranju) dobavljene opreme za čas po
poteku garancijskega roka vključno z oceno letnih stroškov vzdrževanja (vključno z
rezervnimi deli).
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik mora nuditi kompletno ponudbo.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
380,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: oddaja
delnih ponudb in s tem delov naročila ni
mogoča.
4. Datum dobave, če je predvideno:
– projekti PGD/PZI ob podpisu pogodbe,
– funkcionalni prevzem na lokaciji
30. 11. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
do 30. 11. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor,
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Poljanski nasip 58, tajništvo, I. nadstropje,
soba 40, vsak delovnik med 9. in 12. uro.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 2. julij 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT, ki jih ponudnik
plača pred dvigom razpisne dokumentacije
na blagajni Kliničnega centra, Bohoričeva
28, vsak delovni dan med 9. in 12. uro.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 19. julij 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor, Poljanski nasip 58, tajništvo I. nadstropje, soba 13.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. julij 1999 ob 12. uri, glavna stavba
Kliničnega centra Ljubljana – predavalnica
IV., Zaloška 7, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% razpisane vrednosti. Trajanje bančne garancije za resnost ponudbe
je do roka veljavnosti ponudbe in en dan.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kot izhaja iz vzorca pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba, kjer
je en ponudnik poslovodeči vsi pa so solidarno odgovorni za izvedbo obveznosti po
pogodbi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
skladno z zakonom o gospodarskih družbah in po razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 19. julij 1999 po
10. uri.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
Merilo

1. Cena ponujene opreme
s plačilnimi pogoji
2. Tehnično tehnološki del s
kvaliteto in funkcijo
3. Garancije in servis
Skupaj

Vrednost

60%
15%
25%
100%.

Opomba: poleg navedenih meril bo dokončni izbor najugodnejšega ponudnika odvisen tudi od ocenjenih stroškov adaptacije
(po idejnem projektu) in od ocenjenih letnih
stroškov vzdrževanja po poteku garancijskega roka.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: termin za ogled lokacije v skladu z
razpisno dokumentacijo.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: 10. 7. 1998.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 30. 4. 1999 pod št.
Ob-3305.
Klinični center Ljubljana
Št. 3393/99
Ob-5197
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod Republike Slovenije za bla-
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govne rezerve Ljubljana, Dunajska 106, tel.
189-73-00, faks 189-73-47.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Nafta, d.o.o., Lendava, Rudarska 1.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila
je dobava 1.500 ton neosvinčenega motornega bencina 9. okt.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se ne more potegovati za dobavo
samo dela zahtevanega blaga.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
65,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave blaga.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. avgust 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago na naslovu: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Ljubljana, Dunajska 106/VIII
- tajništvo.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od 21. 6. 1999 do
2. 7. 1999 do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za znesek 20.000 SIT, katerega vplačajo interesenti virmansko na račun št. 50101-603-402300.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti
predložene do 20. 7. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Ljubljana, Dunajska
106/VIII - tajništvo.
Zapečatene ovojnice morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – dobava
ND – ne odpiraj” in številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti točen
naslov pošiljatelja.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. 7. 1999 ob
10. uri na naslovu: Poslovna stavba, Dunajska 106 - I. nadstropje.
Ponudniki bodo obveščeni o izbiri javnega razpisa do 23. 7. 1999.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini
1,000.000 SIT ponujene vrednosti, z veljavnostjo do 30. 7. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: podpis pogodbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 23. 7. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): opredeljena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba Franjo Lesjak, Zavod
Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Dunajska 106, tel. 061/189-73-16.
16., 17.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 11/2-124/99
Ob-5229
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks št. 061/133-73-00.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavitelja brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava, montaža in vključevanje opreme za univerzalni poštni
predal.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj
se lahko poteguje za naročilo v celoti.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
100,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 45
dni od podpisa pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
60 dni od podpisa pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo v tajništvu Sektorja za investicije,
3. nadstropje poslovne stavbe Telekom
Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana,
soba 300.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo do roka
za oddajo ponudb vsak delovni dan od 8.
do 14. ure, razen ob petkih od 8. do 13.
ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumentacije ponudnik predloži potrdilo o plačilu
10.000 SIT in posreduje matično in davčno
številko ponudnika.
Plačilo se izvrši na žiro račun št.
50100-601-35407.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se vse ponudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 19. 7. 1999 do vključno 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe pošljite na naslov:
Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana ali oddajte osebno v tajništvu Sektorja
za investicije, 3. nadstropje poslovne stavbe Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, soba 300.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 19. 7. 1999 v
sobi št. 801, v 8. nadstropju poslovne stavbe Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, s pričetkom ob 13. uri.
Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje.
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9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe:
– 3% od ponudbene vrednosti naročila,
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– trajanje v skladu z zahtevami razpisne
dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansov ni, ponudbene
cene so fiksne, plačilni rok je 90 dni od
datuma izstavitve računa. Zadnjih 10% pogodbene vrednosti se plača na osnovi računa v 90 dneh po uspešno opravljenem kvalitativnem pregledu objekta.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.
13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po datumu in uri začetka javnega odpiranja.
14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN): za oceno ponudb bo naročnik uporabil naslednja
merila in vrednotenje:
1. Vrednost ponudbe z morebitnim
popustom:
– ponudnik z najnižjo ceno dobi –
70 točk,
– ostali pa po procentualnem odstopanju manj.
2. Reference opreme (št. postavitev,
naročniki, kapaciteta, način priključitve,…)
– ponudnik, ki ponudi opremo z najboljšimi referencami, dobi – 15 točk,
– drugi po vrsti dobi – 10 točk,
– tretji po vrsti dobi – 5 točk.
3. Poprojektna podpora
– ponudnik, ki nudi najboljšo poprojektno podporo, dobi – 10 točk,
– drugi po vrsti dobi – 5 točk,
– tretji po vrsti dobi – 3 točke.
4. Certifikati kakovosti
– certifikat kakovosti proizvajalca
opreme – 2 točki,
– certifikat kakovosti ponudnika –
2 točki.
5. Dobavni roki
– ponudnik, ki ponudi 15 dni krajši
rok dobave, dobi – 1 točko.
15., 16., 17.
Telekom Slovenije d.d.
Ljubljana
Št. 11/2-124/99
Ob-5230
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks št. 061/133-73-00.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro dobavitelja brez
omejitev.
3. (a) Kraj dobave: lokacije vozlišč elastičnega omrežja.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava in montaža opreme za razširitev elastičnega omrežja –
1. faza:

Št.

A. dobava in montaža multipleksne opreme, izdelava projektne dokumentacije ter
izvedba šolanja
B. dobava in montaža modemske opreme ter izdelava projektne dokumentacije.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za naročilo:
– v celoti,
– po delih.
(č) Ocenjena vrednost naročila je
148,000.000 SIT, kar po delih znaša:
ad A) 141,000.000 SIT,
ad B) 7,000.000 SIT.
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
40 dni po podpisu pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo v tajništvu Sektorja za investicije,
Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, 3. nadstropje, soba 300.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo do roka
oddaje ponudb, vsak delovni dan od 8. do
14. ure, razen ob petkih od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumentacije ponudnik predloži potrdilo o plačilu
10.000 SIT in posreduje matično in davčno
številko ponudnika.
Plačilo se izvrši na žiro račun št.
50100-601-35407.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se vse ponudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 19. 7. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe pošljite na naslov:
Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana ali oddajte osebno v tajništvu Sektorja
za investicije, 3. nadstropje poslovne stavbe Telekoma Slovenije d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, soba 300.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 20. 7. 1999 v
sobi št. 801, poslovne stavbe Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, s pričetkom ob 9. uri.
Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe:
– 5% ocenjene vrednosti javnega naročila,
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– trajanje v skladu z zahtevami razpisne
dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansov ni.
Plačilni rok je 90 dni od datuma izstavitve računa.
Zadnjih 10% pogodbene vrednosti se
plača po primopredaji objekta na osnovi računa po zgoraj navedenih plačilnih pogojih.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti ponudnik storitev, ki mu bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe.
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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:
v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.
13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po datumu in uri začetka javnega odpiranja.
14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN): za ocenjevanje multipleksnega dela ponudb se bo
uporabil točkovni sistem po naslednjih kriterijih:
1. Vrednost ponudbe:
– ponudnik z najnižjo ceno – 70 točk,
– ostali pa glede na procentualno odstopanje od najnižje ponudbene vrednosti
ustrezno procentualno manj.
2. Izpolnjevanje tehničnih kriterijev
opreme:
– ponudnik, katerega oprema izpolnjuje največ neobveznih tehničnih kriterijev
dobi – 8 točk,
– ostali pa glede na procentualno odstopanje ustrezno procentualno manj.
3. Roki za dobavo opreme in izvedbo del:
– ponudnik s 30 dni krajšim rokom
zaključitve del od zahtevanega dobi –
7 točk,
– ponudnik z 20 dni krajšim rokom
zaključitve del od zahtevanega dobi –
5 točk,
– ponudnik z 10 dni krajšim rokom
zaklučitve del od zahtevanega dobi – 3
točke.
4. Reference:
4a. reference ponudnika:
– ponudnik z najboljšimi referencami
dobi – 3 točke,
– drugi ponudnik po vrsti dobi –
2 točki,
– tretji ponudnik po vrsti dobi – 1
točko.
4b. reference proizvajalca:
– proizvajalec z najboljšimi referencami dobi 3 točke,
– drugi proizvajalec po vrsti dobi –
2 točki,
– tretji proizvajalec po vrsti dobi –
1 točko.
5. Vzdrževanje oziroma poprojektna
podpora:
5a. garancijska doba:
– ponudnik, ki nudi od 18 do 23 mesečno garancijsko dobo dobi – 1 točko,
– ponudnik, ki nudi 24 mesečno garancijsko dobo ali več dobi – 3 točke.
5b. zaloge rezervne opreme:
– ponudnik z ustreznimi zalogami rezervne opreme dobi – 2 točki
(vsaj 1% od vsake vrste ponujene
opreme oziroma minimalno 1 kos).
6. ISO certifikati:
– ISO certifikat ponudnika – 2 točki,
– ISO certifikat proizvajalca multipleksne opreme – 2 točki.
Merila so navedena po pomembnosti od
najpomembnejšega k manj pomembnemu.
Najugodnejša ponudba dobi največ točk.
Za ocenjevanje modemskega dela ponudb se bo uporabil točkovni sistem po naslednjih kriterijih:
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1. Vrednost ponudbe:
– ponudnik z najnižjo ceno – 60 točk,
– ostali pa glede na procentualno odstopanje od najnižje ponudbene vrednosti
ustrezno procentualno manj.
2. Upravljanje preko obstoječega
nadzornega sistema TMA:
– oprema, ki bo vgradljiva v obstoječe modemske okvirje, upravljiva z obstoječih postaj za nadzor in z obstoječim programskim paketom TMA dobi – 25 točk.
3. Reference:
3a. reference ponudnika:
– ponudnik z najboljšimi referencami
dobi – 3 točke,
– drugi ponudnik po vrsti dobi –
2 točki,
– tretji ponudnik po vrsti dobi –
1 točko.
3b. reference proizvajalca:
– proizvajalec z najboljšimi referencami dobi – 3 točke,
– drugi proizvajalec po vrsti dobi –
2 točki,
– tretji proizvajalec po vrsti dobi –
1 točko.
4. Vzdrževanje oziroma poprojektna
podpora:
4a. garancijska doba:
– ponudnik, ki nudi od 18 do 23 mesečno garancijsko dobo dobi – 1 točko,
– ponudnik, ki nudi 24 mesečno garancijsko dobo ali več dobi – 3 točke.
4b. zaloge rezervne opreme:
– ponudnik z ustreznimi zalogami rezervne opreme dobi – 2 točki
(vsaj 1% od vsake vrste ponujene
opreme oziroma minimalno 1 kos).
5. ISO certifikati:
– ISO certifikat ponudnika – 2 točki,
– ISO certifikat proizvajalca – 2 točki.
15., 16., 17.
Telekom Slovenije d.d.
Ljubljana

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

Popravek
Št. 2.0. - 1759
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za sanacijo podpornih zidov žel.
proge Zidani most–Ljubljana, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 43 z dne 4. 6. 1999,
Ob-4600 se v 7(a) točki doda nov odstavek, ki se glasi:
“Kontaktna oseba je Irena Zore, univ.
dipl. inž. grad.; tel. 061/29-14-592.”
Uredništvo
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Ob-5029
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.,
Grajska 2, Zagorje ob Savi, tel.
0601/64-100, telefaks 0601/64-582.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Zagorje ob Savi.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: rekonstrukcija kotlovnice Podvine v Zagorju
ob Savi.
Vrednost dodeljenega naročila v celoti je
25,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko
predloži le eno ponudbo, v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije, in sicer samostojno ali z morebitnimi sopogodbeniki.
V primeru, da ponudnik nastopa v ponudbi
s sopogodbeniki mora v ponudbi predložiti
podpisan sporazum o skupnem nastopanju
in prevzemu pogodbenih obveznosti.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik lahko predloži svojo
varianto strojne opreme, vendar mora ta
ustrezati tako po kvaliteti kot kvantiteti zahtevanim parametrom iz projektne dokumentacije.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
avgust 1999, končanje del november 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
IN-TACT, d.o.o., C. 20. julija 2c, Zagorje
ob Savi, Ludvik Fain, univ. dipl. inž. arh. tel.
0601/64-083, 041/650-806.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo na
IN-TACT, d.o.o., C. 20. julija 2c, Zagorje
ob Savi, do 9. 7. 1999 do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko dvignejo ponudniki proti plačilu 50.000
SIT na žiro račun 52720-601-12900.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe predložijo ponudniki do 19. 7. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: IN-TACT, d.o.o., C. 20. julija 2c, 1410 Zagorje ob Savi.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo dne 20. 7. 1999 ob 12. uri na
naslovu naročnika Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., Zagorje ob Savi – sejna soba.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: ponudniki morajo v ponudbi predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 10% od vrednosti javnega razpisa 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:
plačila se izvajajo v skladu z določili zakona
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije in navodil o izvrševanju proračuna v skladu z razpisno dokumentacijo.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: samostojni izvajalec z
možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih
navede v ponudbi.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe in zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,
– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposlene ali pogodbeno
angažirane delavce v skladu z določili zakona o graditvi objektov ter ostale strokovne
delavce.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 29. 7. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): opredeljeno v razpisni dokumentaciji. Najcenejši
ponudnik ni nujno najugodnejši.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki dobijo vse dodatne informacije o naročilu na naslovu IN-TACT,
d.o.o., C. 20. julija 2c, Ludvik Fain, univ.
dipl. inž. arh.
17. Datum predhodne objave namere
o naročilu ali navedba, če je bila objavljena: ne.
18.
IN-TACT, d.o.o.,
podjetje za inženiring, ekonomsko in
podjetniško svetovanje, Zagorje ob
Savi
Ob-5030
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Destrnik, Vintarovci 50, Desternik, faks 062/752-0902.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Občina Destrnik.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: asfaltiranje
in preplastitve lokalnih cest in javnih poti
na območju občine Destrnik v letu 1999.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: možnost oddaje enega sklopa, več sklopov, vse skupaj.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne more ponuditi samo svoje
variante.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predviden začetek del 2. 8. 1999, zaključek del 30. 10.
1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Destrnik, Vintarovci 50, Destrnik, kont.
oseba je Čeh Miran, tel. 062/752-0901.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 21. 6. 1999
do 30. 6. 1999.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu pristojbine v višini
10.000 SIT na ŽR občine št.
52400-630-20717 z namenom nakazila
“pristojbina za javni razpis”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 6. 7. 1999
do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Destrnik (tajništvo),
Vintarovci 50, 2253 Destrnik.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 7. 1999 ob 13. uri v sejni sobi Občine
Destrnik Vintarovci 50, Destrnik.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
akceptni nalog v višini 10% ocenjene vrednosti ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačevanje po potrjenih začasnih mesečnih
situacijah v roku 60 dni.
12., 13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 30. 9. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za dodelitev naročila, teža in način uporabe meril so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
16., 17., 18.
Občina Destrnik
Ob-5031
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Stanovanjski sklad Občine Zreče, Cesta na Roglo 13/b, Zreče, tel.
063/757-1700, faks 063/762-498.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Cesta na Roglo 21,
Zreče.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: preureditev podstrešja na stanovanjskem
bloku Cesta na Roglo 21, Zreče, ocenjena vrednost del: 20,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek julij
1999–oktober 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Stanovanjski sklad Občine Zreče, Cesta na Roglo 13/b, Zreče, tel. 063/757-1700, faks
063/762-498.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejitve.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR
50720-652-26661.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 7. 1999 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Stanovanjski sklad Občine
Zreče, Cesta na Roglo 13/b, Zreče, v tajništvu občine.

Št.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za preureditev podstrešja na stanovanjskem bloku Cesta na Roglo 21, Zreče. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 7. 1999 ob 12. uri v sejni sobi Občine
Zreče, Cesta na Roglo 13/b, Zreče.
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% ocenjene vrednosti, ki mora veljati
vsaj 45 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
pogoji se bodo dokončno oblikovali v pogodbi, skladno z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo
sklenil z izbranim ponudnikom pogodbo o
izvedbi del.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora dostaviti dokazila, navedena
v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 45 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kot v
razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: v razpisni dokumentaciji, kont. oseba
Štefan Posilovič, tel. 063/757-1700, rok v
katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu
javnega razpisa je 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
17., 18.
Stanovanjski sklad Občine Zreče
Ob-5032
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg
1, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Mestna občina Ljubljana.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: prestavitev plinovodov S 1.000 in N 15.000
na območju Mivke.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: rok pričetka je
takoj po podpisu pogodbe, rok dokončanja
pa v dveh mesecih.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana, Trg MDB 7, Ljubljana, tel. 061/222-522, faks 1259-028.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10 dni po tej objavi razpisa od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT za razpi-
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sno dokumentacijo ponudniki plačajo z virmanom na račun št. 50100-845-50358,
sklic na št. 728013-04.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
12. 7. 1999 do 8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Trg
MDB 7, Ljubljana, soba št. 404. Ponudbe
morajo biti predložene ločeno v zapečatenih kuvertah, označene morajo biti z napisom: “Ne odpiraj – Ponudba za prestavitev
plinovodov na območju Mivke”.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 7. 1999 ob 8.15 na naslovu: Mestna
občina Ljubljana, Trg MDB 7, Ljubljana, odpiranje vodi strokovna komisija MOL, soba
št. 215.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
navedena v razpisni dokumentaciji.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
navedena v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: navedena 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:
navedena v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: naveden v razpisni dokumentaciji.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na naslovu: Mestna občina Ljubljana, kont. oseba Nevenka Brumen, univ. dipl. inž. in Anton Huč, inž. Trg MDB 7, Ljubljana, tel.
061/222-522, faks 1259-028.
17., 18.
Mestna občina Ljubljana
Ob-5033
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola Trebnje, Kidričeva 11,
Trebnje, tel. 068/44-046, faks 44-096.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: velika telovadnica pri
Osnovni šoli Trebnje, Kidričeva 11, Trebnje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: zamenjava talne obloge s športnim podom v
izmeri 1.120 m2.
Ocenjena vrednost celote opravljenih
del: 17,500.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b)
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6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: takoj po podpisu pogodbe, dokončanje del: 30. 8. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Štefan Kamin, ravnatelj OŠ Trebnje, Kidričeva
11, Trebnje, tel. 068/44-046, telefaks
068/44-096.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak dan do 2. 7.
1999, od 8. do 11. ure, v drugem času pa
po predhodni najavi po telefonu, pri ravnatelju OŠ Trebnje, Štefanu Kaminu, Kidričeva 11, Trebnje, tel. 068/44-046, faks
068/44-096. Na gornjem naslovu dobijo
ponudniki tudi dodatne informacije, za katere morajo zaprositi pisno najkasneje pet dni
pred potekom roka razpisa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki bodo lahko dvignili razpisno dokumentacijo le ob predložitvi
potrdila o plačilu materialnih stroškov v višini 5.000 SIT, na žiro račun OŠ Trebnje:
52120-603-32083 s pripisom za razpisno
dokumentacijo – telovadnica.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 7. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Trebnje, Kidričeva 11, Trebnje. Zapečatene kuverte
morajo biti jasno označene z napisom “Ne
odpiraj – ponudba telovadnica”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 7. 1999 ob 11. uri, v sejni sobi OŠ Trebnje, Kidričeva 11, Trebnje.
Upoštevane bodo le pravočasne prispele, popolne in pravilno opremljene ponudbe. Ponudniki, ki bodo prisotni pri odpiranju
ponudb, se morajo izkazati s pooblastilom.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% ocenjene vrednosti 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). Rok trajanja garancije je enak roku
veljavnosti ponudbe t.j. 60 dni.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja: na podlagi zapisnika o prevzemu del
naročnik poravna v roku 60 dni po izstavitvi računa.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: samostojni izvajalec z
možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih
mora obvezno navesti v ponudbi.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: pogoji so razvidni iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 8. 7. 1999.
15. 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.
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Glavna merila za izbiro najugodnejšega
ponudnika so:
– cena (čeprav najcenejša ponudba ni
nujno najugodnejša) – 40 točk,
– izvedbeni roki – 20 točk,
– reference o dosedanjem opravljanju
enakih storitev – 15 točk,
– dodatne ugodnosti ponudnika – 5
točk,
– garancija, kvaliteta izvedbe – 20 točk.
Najugodnejša ponudba je tista, ki po vseh
merilih skupaj doseže največje število točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
zakonskem roku.
17., 18.
Osnovna šola Trebnje
Št. 456/99
Ob-5077
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Študentski domovi v Ljubljani, Cesta
27. aprila 31, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Cesta 27. aprila 31,
1000 Ljubljana.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: obnova oken in vrat.
Ocenjena vrednost: 28 mio SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: skladno z razpisno
dokumentacijo.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: skladno z najugodnejšo ponudbo, predvidoma do septembra 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Študentski domovi v Ljubljani, Cesta 27. aprila
31, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba Mojca Oražen, tel. 061/123-21-22.
Strokovne informacije so na voljo na
pooblaščenem inženiringu Proplus, d.o.o.,
Ul. Heroja Bračiča 16, 2000 Maribor, kontaktna
oseba
Bojana
Sovič,
tel.
062/228-20-60.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo do 24. 6. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, način plačila:
virmansko ali s položnico na žiro račun naročnika št. 50106-603-50428.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele do 16. 7. 1999 do
12. ure (datum prispetja).
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Študentski domovi v Ljubljani, Cesta 27. aprila 31, 1000 Ljubljana (vložišče).
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:
19. 7. 1999 ob 10. uri, na naslovu: Študentski domovi v Ljubljani, Cesta 27. aprila
31, 1000 Ljubljana (DOM III – sejna soba).

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 ustrezno izjavo banke za dobro izvedbo del v pogodbenem roku
ter odpravo napak v garancijski dobi, kot jih
zahteva razpisna dokumentacija.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
90% v 60 dneh po potrditvi mesečnih situacij, 10% v 60 dneh po končnem obračunu.
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: 30. 8. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
50%, atesti 10%, reference 15%, garancijski rok 10%, rok izvedbe 5%, finančna usposobljenost 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni
skladno z zakonom.
17., 18.
Študentski domovi v Ljubljani
Ob-5087
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo
gradbenih del brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Dom starejših občanov Ljubljana-Šiška.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: prenova kuhinje; 130,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
1. 9. 1999, dokončanje del: 25. 10. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 28, Ljubljana, kontaktna oseba Dunja Bubanj, tel. 061/178-34-93.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 22. 6. 1999
do 28. 6. 1999.
(c)
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
19. 7. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – ne odpiraj” s
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS in navedbo predmeta naročila, in
sicer: “Javni razpis – kuhinja Ljubljana-Šiška”.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 19. 7. 1999 ob
12. uri v prostorih MDDSZ, Kotnikova 28,
Ljubljana.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: ponudniki morajo predložiti naročniku bančno
garancijo v višini 10% razpisane vrednosti.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
glavni pogoji glede financiranja so nadrobno opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpisana dela oddal enemu izvajalcu.
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 ponudbe do pričetka odpiranja
ponudb (19. 7. 1999 do 12. ure).
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji, izhodišča pa bodo: ponujena cena, rok izgradnje, reference in ostale ugodnosti.
16., 17., 18.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Ob-5088
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, Kranj, telefaks 064/373-167.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Kranj.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: sanacija temeljev in odvodnjavanje Osnovne
šole Mavčiče.
Ocenjena
vrednost
naročila:
17,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 20. 8. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000
Kranj, tel. 064/373-135, mag. Boris Gabrič.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 18. 6. 1999
(dan objave v Uradnem listu RS) od 9. do
13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom na
žiro račun Mestne občine Kranj, št.
51500-630-50113 ali na blagajni MO
Kranj.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: sreda 8. 7. 1999 do
13. ure.

Št.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, v sprejemni pisarni.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
sreda 8. 7. 1999 ob 14. uri na Mestni občini Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, soba
št. 9.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
pisno izjavo, da bo investitorju ob podpisu
pogodbe za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, rokov, kvalitete, garancije in odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku,
predal garancijo banke v znesku 15% vrednosti pogodbeno oddanih del.
11., 12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– strokovna usposobljenost ponudnika in
reference s področja del,
– finančna sposobnost ponudnika (BON
1, BON 2, BON 3),
– rok za dokončanje del,
– cena ponudbe,
– posebne ugodnosti.
14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– reference pri izvajanju takih ali podobnih del, kvaliteta del, rok izvajanja del,
– garancija izvedenih del in zavarovanje
garancije ponudbe in izvajanja del,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
16., 17., 18.
Mestna občina Kranj
Ob-5089
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Komunala Trebnje, Goliev trg 9,
8210 Trebnje, tel. 068/44-150, faks
068/44-159, kontaktna oseba Tone
Gričar.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev za oddajo gradbenih del.
3. Kraj izvedbe del: KS Mirna, Žukovec
– kopališče.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično:
I. izgradnja dovodnega cevovoda z
objekti,
II. ureditev struge reke Mirne.
Vrednost naročila je:
I. 21,000.000 SIT,
II. 2,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: da, naročnik bo variantne ponudbe obravnaval informativno.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 90 dni po
podpisu pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Komunala Trebnje, d.o.o., Goliev trg 9, Trebnje, kontaktna oseba Tone Gričar.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
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tacijo je možno dvigniti do 30. 6. 1999,
vsak delovnik med 7. in 9. uro. Pred obiskom telefonska najava.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob predložitvi potrdila APP
RS o plačilu materialnih stroškov, na računu
št. 52120-601-12414 – Komunala Trebnje, s pripisom “Razpis – bazen Mirna” ali
na blagajni podjetja v višini 20.000 SIT.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
20. 7. 1999 do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Komunala Trebnje,
d.o.o., Goliev trg 9, 8210 Trebnje,
tel. 068/44-062, faks 068/44-159, soba
št. 13.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba dovodni cevovod z objekti – ne odpiraj” in številko objave
v Uradnem listu RS ter oznako ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 27. 7.
1999 ob 8. uri, na naslovu Komunala Trebnje, d.o.o., Goliev trg 9, 8210 Trebnje,
sejna soba.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti naročniku akceptni nalog kot garancijo v višini 10% od
razpisane vrednosti.
11. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: glavni pogoji glede financiranja in plačila so detajlno opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpisana dela oddal enemu izvajalcu.
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 27. 7. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji, izhodišča pa bodo: ponujena cena, rok izdelave, reference in ostale ugodnosti.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: najnižja ponudbena cena še ne predstavlja najugodnejše ponudbe.
Naročnik si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisanega z ozirom na razpoložljiva finančna sredstva ali odstopiti od podpisa pogodbe. V nobenem primeru ponudniki nimajo pravice
do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.
17., 18.
Komunala Trebnje
Št. 14/2-59-28
Ob-5090
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Vrhnika, Tržaška c. 1, 1360
Vrhnika, faks 755-158.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Vrhnika.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih
del pri prenovi Mullajeve hiše na Vrhniki
– zaključna dela.
Ocenjena vrednost del je 40,000.000
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 del
avgust 1999, zaključek del november
1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Primis Vrhnika, d.d., Tržaška c. 23, 1360
Vrhnika.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 30. 6. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom ali
položnico na ŽR 50110-601-29525 APP
Vrhnika.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 12. 7. 1999 do 11.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Vrhnika, Tržaška c.
1, 1360 Vrhnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 7. 1999 ob 12. uri v sejni sobi Občine
Vrhnika, Tržaška c. 1.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1,200.000 SIT z veljavnostjo do 31. 8.
1999.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila 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 vsa razpisana dela oddal enemu izvajalcu, ki lahko
posamezna dela odda kooperantom 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:
ponudnik mora predložiti dokazilo o registraciji in odločbo, da izpolnjuje pogoje za
opravljanje dejavnosti, dokumentacijo iz katere je razvidna njegova sposobnost in reference s področja predmeta naročila, podatke o kadrovski strukturi in strokovnih referencah delavcev.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
ponudbo umaknejo do pričetka odpiranja
ponudb 12. 7. 1999 do 12. ure, po tem
roku lahko naročnik vnovči garancijo za resnost ponudbe, če bo ponudnik izbran kot
najugodnejši in bo ponudbo umaknil ali
spremenil pogoje iz nje.
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15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena: 40%,
– reference: 30%,
– rok dokončanja del: 20%,
– ostale ugodnosti: 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: vsa dodatna pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo na Primis Vrhnika, d.d., pri Liljani Gutnik med 7. in 9. uro
na tel. 755-616.
17., 18.
Občina Vrhnika
Št. 811/99
Ob-5126
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104 Ljubljana, telefaks
061/177-96-13.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: odlagališče komunalnih odpadkov Barje, Cesta dveh cesarjev, Ljubljana.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izvedba nadgradenj, obnovitvenih in vzdrževalnih del odplinjanja nove in stare deponije ter namestitev začasnega
odplinjanja na odlagališču komunalnih
odpadkov Barje v letu 1999, ocenjena
vrednost celote brez davka je 25,000.000
SIT, dela se bodo oddala v celoti.
(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
avgust 1999, dokončanje 31. 12. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica
6, Ljubljana, investicije, soba št. 48/I, tel.
061/177-96-92.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: osebno na sedežu
naročnika, Povšetova ulica 6, Ljubljana, soba 48/I, od vključno 18. 6. 1999 do vključno 6. 7. 1999 od 8. do 12. ure, proti predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za razpisno dokumentacijo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 50103-601-23953, namen nakazila:
JR G4/99 – odplinjanje; ali z gotovino
pri blagajni podjetja na Povšetovi ulici 6,
ob delovnikih od 8. do 9.30 in od 10. do
12. ure.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do vključno 12. 7.
1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje Snaga,
d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104 Ljubljana,
tajništvo, soba št. 29, I. nadstropje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 7. 1999 ob 12.30, soba št. 51, II. nadstropje, Povšetova ulica 6, Ljubljana.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
razvidno iz razpisne dokumentacije.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
razvidno iz razpisne dokumentacije.
12.
13. 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.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 12. 7. 1999, po
12. uri.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): razvidno iz razpisne dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitne dodatne informacije o javnem razpisu po tel. 061/177-96-27, Ludvik Bonač, dipl. inž.
17.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS z dne
23. 4. 1999 pod št. 2015.
Snaga, d.o.o., Ljubljana
Št. 621-2/97
Ob-5151
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Škofja Loka, telefaks
064/624-122.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Športni park ob OŠ
Petra Kavčiča v Škofji Loki.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: ureditev odvodnjavanja, nosilnega sloja in asfaltiranje atletske steze ob OŠ Petra Kavčiča.
Ocenjena vrednost razpisanih del znaša
12,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: priprava ponudb je
na podlagi popisov iz razpisne dokumentacije za celotna razpisana dela.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe:
od 20. julija 1999 do 30. avgusta 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko brezplačno dvignejo popise
za razpisana dela in detajlne pogoje razpisa
na Občini Škofja Loka, Mestni trg 15, soba
23/III, Alojz Bogataj, tel. 064/624-190.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 6. 7. 1999.
(c)
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti do četrtka 8. 7. 1999 do 12. ure
v zaprti kuverti z naslovom pošiljatelja in oznako: “Ne odpiraj, ponudba – športni park
Osnovne šole Petra Kavčiča.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: vložišče Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v četrtek, 8. 7. 1999,
ob 12.30 v mali sejni dvorani Občine Škofja
Loka, Poljanska 2 (I. nadstropje).
10., 11., 12., 13., 14., 15.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
16. Morebitne druge informacije o naročilu: vsi ostali podatki so v razpisni dokumentaciji. Za dodatne informacije je kontaktna oseba Alojz Bogataj, tel.
064/624-190.
17., 18.
Občina Škofja Loka
Št. 352-62/97
Ob-5120
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefona: Občina Sežana, Partizanska c. 4,
6210 Sežana, tel. 067/31-401.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: komunalna infrastruktura ZN Sežana-zahod.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: izgradnja komunalne infrastrukture na
območju ZN Sežana-zahod: ceste, kanalizacija, elektroinstalacije, strojne instalacije, TK kabelsko omrežje. Ocenjena vrednost predvidenih del znaša
88,000.000 SIT.
(b), (c)
5.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del v
mesecu avgustu 1999, rok dokončanja del
je do konca oktobra 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
zahteva razpisno dokumentacijo. Občina
Sežana, Partizanska ul. 4, II. nadstropje,
pisarna št. 73 , tel. 067/31-401, med uradnimi urami od 8. do 11. ure, kjer si je možno ogledati tudi projektno dokumentacijo.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 29. 6. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 51420-630-90046 s pripisom za razpisno dokumentacijo komunalna infrastruktura zazidave Sežana-zahod.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene do 30. 7. 1999
do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno dostaviti ponudbo: Občina Sežana, Partizanska 4, 6210 Sežana.
Ponudbe morajo biti dostavljene po pošti ali osebno in sicer v zaprti kuverti z navedbo naslova ponudnika na hrbtni strani
kuverte in z oznako “Ponudba, ne odpiraj“ z
imenom “Komunalna infrastruktura zazidave
Sežana-zahod”. Ponudbe, ki bodo dostavljene po preteku razpisnega roka, bo naročnik zavrnil.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 7. 1999 ob 12. uri v mali sejni sobi
Občine Sežana.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
kot garancijo za resnost ponudbe morajo
ponudniki v ponudbi predložiti nepreklicno
bančno garancijo v višini 10% vrednosti razpisanih del vnovčljivo na prvi poziv v času
trajanja 60 dni od prejema ponudbe.
11. Glavni pogoji financiranja in plačila
in sklicevanje in / ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede
plačevanja: 60 dni od izstavitve situacij.

Št.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: z izbranim ponudnikom
bo sklenjena pogodba za izvedbo vseh razpisanih del.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: ponudnik mora predložiti ustrezna dokazila in
izjave, ki jih zahteva razpisna dokumentacija.
14. Datum do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: po oddaji ponudbe
v razpisnem roku ponudniki ne morejo več
umakniti ponudbe.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21 člen ZJN):
– ponudbena cena 50%,
– reference 20%,
– rok dokončanja 15%,
– garancijski rok 5%,
– ugodnejši plačilni pogoji 5%,
– ostale ugodnosti 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega glede na
razpoložljiva sredstva, ali odstopiti od pogobe, zaradi finančnih ali drugih razlogov. V
obeh primerih ponudniki nimajo pravice do
odškodnine iz tega naslova.
17., 18.
Občina Sežana
Ob-5173
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Kmetijsko veterinarski zavod Nova
Gorica, Pri Hrastu 16, Nova Gorica, tel.
065/23-711 faks 065/21-233.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Nova Gorica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih
del za dokončanje kompleksa zrejališča
bikov v Kromberku.
Orientacijska
vrednost
naročila:
70,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko ponudi drugačno rešitev od razpisane, kolikor
vsebinsko in funkcionalno ne odstopa od
razpisane. Variantna rešitev mora biti ločeno ovrednotena.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predviden pričetek del: september 1999, predviden konec del: december 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Projekt Nova Gorica, d.d., Kidričeva 9a, Nova
Gorica.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v roku 14 dni od dneva objave javnega razpisa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: proti plačilu stroškov v višini
25.000 SIT virmansko na žiro račun št.
52000-601-10243.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudniki morajo kompletne ponudbe predložiti do 19. 7. 1999
do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Projekt Nova Gorica, d.d.,
Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica.
Ponudba mora biti dostavljena v zaprti in
zapečateni kuverti z oznako: “Ne odpiraj –
ponudba za dokončanje kompleksa zrejališča bikov v Kromberku”. Na kuverti mora
biti obvezno označen polni naslov ponudnika in naročnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 19. 7. 1999 ob
11. uri v upravni stavbi: Projekt Nova Gorica, d.d., Kidričeva 9a, Nova Gorica.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
resnost ponudbe se zavaruje z bančno garancijo v višini 3,500.000 SIT.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
posebni pogoji glede financiranja niso opredeljeni.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: posebna pravna oblika
za skupino ponudnikov ni predvidena.
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 biti registrirani za opravljanje razpisanih del v RS. Podrobnejši pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne
smejo umakniti ponudbe še 90 dni po prejetju sklepa o izbiri izvajalca.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– kompletnost ponudbe,
– cena ponujenih del (najnižja cena ni
nujno najugodnejša),
– reference ponudnika na objektih, ki jih
je izvajal,
– rok izvedbe,
– plačilni pogoji,
– ponudnikovi podatki,
– splošna ocena solidnosti ponudnika,
– prilagodljivost ponudnika specifiki izvajanja del na objektu, ki se izvaja.
Opozorilo:
Pri ocenjevanju ponudbe najugodnejša
cena še ne bo pomenila najugodnejše ponudbe. Naročnik si pridržuje pravico, da
eventualno določi manjši obseg del od razpisanega z ozirom na razpoložljiva sredstva.
V navedenih primerih ponudniki nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: druge informacije o naročilu so razvidne iz razpisne dokumentacije.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
predhodne objave namere o naročilu ni bilo.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen: to je druga objava.
Kmetijsko veterinarski zavod
Nova Gorica
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Ob-5177
1. Naročnik, poštni naslov, številka
telefaksa: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja
6/a,
5270
Ajdovščina,
faks
065/161-91-30.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: OŠ Lokavec.
4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote: gradbeno-obrtniška in instalacijska dela za
objekt: rekonstrukcija OŠ Lokavec.
Skupna ocenjena vrednost: 33 mio SIT.
(b), (c)
5. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost variant, poleg osnovne ponudbe: variante niso možne.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: od 1. 8. 1999
do 6. 11. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, Ajdovščina, tajništvo občine.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 2. 7. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno:
10.000
SIT,
virmansko
na
ŽR:
52010-630-7043.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 7. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ajdovščina, C.
5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina. Ponudba
mora biti predložena v zapečateni kuverti in
označena skladno z navodili iz razpisne dokumentacije.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 7. 1999 ob 10. uri, v sejni sobi Občine
Ajdovščina.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: brezpogojna bančna garancija v
višini 3% od vrednosti sklopa javnega razpisa, za katerega ponudnik daje ponudbo, z
veljavnostjo do 11. 10. 1999.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
skladno z zakonodajo o izvrševanju in izplačevanju iz proračuna RS.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec ali kot skupina
izvajalcev s sklenjenim dogovorom o skupnem nastopu.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z določili razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do 19. 7. 1999 do 9.
ure, pozneje pa ne več.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
pogodbenih del, strokovna usposobljenost
ponudnika in njegove reference, finančno
stanje ponudnika, tehnična opremljenost
ponudnika, rok izvedbe, fiksnost cen in dru-
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ga merila, navedena v razpisni dokumentaciji, natančneje so merila opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba: Dragica Fiegel, tel.
065/161-91-17.
17.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 23. 4. 1999 pod št.
351/01-59/98.
Občina Ajdovščina
Št. 3/99
Ob-5191
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj, faks
063/42-03-485.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: dela se bodo izvajala v Termoelektrarni Šoštanj.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: razžveplalna naprava na bloku 5 v TE Šoštanj,
gradbena dela, III. faza, in sicer:
– razširitev in rekonstrukcija vmesnega skladišča produktov razžveplanja,
mešalnica in cevni transporter, stavba
elektroopreme in kompresorska postaja, objekti lastne rabe.
Ocenjena vrednost del je 250,000.000
SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: dela se bodo izvajala v skladu z razpisno dokumentacijo.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: začetek del:
avgust 1999, dokončanje del: marec 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., Ulica I. Lole
Ribarja 18, 3325 Šoštanj, komercialna služba TEŠ, Jana Gorčan, soba št. 1.21.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti od 21. 6. 1999 do
8. 7. 1999 do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig razpisne dokumentacije je potrebno plačati 60.000 SIT s prenosnim nalogom na žiro račun Termoelektrarne Šoštanj, št. 52800-601-24048,
sklic na št. 00 610-9903. DDV je v tej ceni
zajet.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti do 20. 7. 1999 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Termoelektrarna Šoštanj, Jana Gorčan – komercialna služba TEŠ, I.
Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. 7. 1999
ob 12. uri v Termoelektrarni Šoštanj, soba
št. 1.01.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe je kot varščino potrebno predložiti bančno garancijo v višini 5%
ponudbene cene, veljavno do 15. 9. 1999.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačila: 100% kompenzacija.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ni posebej določena.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z razpisnimi pogoji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do 20. 7. 1999 do
11. ure.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena: 55%,
– reference ponudnika: 25%,
– podatki za naročilo dodatnih del: 10%,
– finančno stanje ponudnika: 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Termoelektrarna Šoštanj, Viktor Robnik, univ. dipl. ek., faks 063/42-03-485.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
19. 6. 1998.
18.
Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.
Ob-5192
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Slovenske železnice, d.d., Infratruktura, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, faks
061/29-14-821.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: nova proga Puconci–Hodoš–državna meja.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: Slovensko-Madžarska železniška povezava; projektiranje, dobava, montaža in predaja v
obratovanje signalno varnostnih naprav
na progi Puconci–Hodoš–državna meja.
Skupna ocenjena vrednost znaša
1.000,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: razvidno iz razpisne dokumentacije.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek: izvajalec je dolžan pričeti z deli, ki so predmet pogodbe, takoj po podpisu pogodbe,
zaključek del: dela, ki so predmet pogodbe morajo biti zaključena najkasneje do
28. 2. 2001.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: SŽ,
d.d., Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506
Ljubljana, soba 205.
Dvig dokumentacije je pri Zidar Branki,
vsak delovnik od 9. do 12. ure.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 9. 7. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 250.000 SIT, virman, št.
ŽR 50100-601-5014744 pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet (za domače ponudnike), oziroma v protivrednosti
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tega zneska v konveribilni valuti na ŽR št.
50100-620-133-27620-59383/4 odprt pri
Novi Ljubljanski banki, d.d., Ljubljana, Trg
republike 2 (za tuje ponudnike).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 7. 1999 do 9. ure
po lokalnem času.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Slovenske železnice,
d.d., Ljubljana, Kolodvorska 11, 1506
Ljubljana.
Ponudbe, ki ne bodo dostavljene po pošti je potrebno oddati v sobi št. 205, na
naslov naročnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 7. 1999 ob 11. uri, po lokalnem času,
isti naslov, steklena dvorana.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe znaša najmanj 3% vrednosti ponudbe za izvedbo del,
ki so predmet razpisa in mora biti podana v
obliki bančne garancije.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
vsa plačila bodo realizirana na podlagi potrjenih računov oziroma situacij:
a) za tuje dobave in storitve bo odprt
nepreklicni dokumentarni akreditiv v korist
izvajalca,
b) plačila domačega blaga in storitev bodo izvršena na podlagi potrjenih mesečnih
situacij v 60 dneh po potrditvi.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik s podizvajalci ali skupni nastop (joint venture).
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
a) celotni letni promet realiziran na projektih v zadnjih petih letih, ki jih je izvajal kot
glavni izvajalec, ne sme biti manjši kot EUR
10,000.000 ali ekvivalent,
b) izkušnje pri uspešni izvedbi vsaj treh
projektov, kot glavni izvajalec, ki so po svoji
naravi in zahtevnosti primerljivi razpisanemu
projektu, v zadnjih 5 letih, posamezna vrednost takšnega projekta ne sme biti manj kot
EUR 5,000.000 ali ekvivalent.
Podrobne kvalifikacijske zahteve glede
kadrov, finančnega stanja in morebitnih postopkov pred sodišči in zahteve, ki veljajo
za skupna vlaganja (joint venture) so navedena v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponudbe je devetdeset dni od datuma odpiranja
ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. tehnični del: ocenjuje se;
– tehnologija, ustreznost ponudbe
glede na tehnične pogoje in projekte,
– kader,
– reference in izkušnje ponudnika;
2. finančni del: ocenjuje se:
– višina ponudbe,
– kreditiranje naročnika.
16., 17., 18.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Št.

Št. 414-05-01/99
Ob-5193
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Miklavž na Dravskem polju,
Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem
polju,
faks
062/691-125,
tel.
062/696-08-20.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za gradbena dela.
3. Kraj izvedbe del: naselje Miklavž na
Dravskem polju.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izgradnja sekundarne ulične kanalizacije v dolžini 1036 m – prva etapa III. faze, vrednost 87 mio SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: javno naročilo predvideva izvedbo vseh del v enem sklopu.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: izgradnja sekundarne kanalizacije in vzpostavitev prejšnjega stanja na ulicah.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: sprejemljive
so variantne ponudbe, glede uporabe
cevi za kanalizacijo. Dodatna ponudba mora biti strokovno tehnično utemeljena z
dokazili.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponudnik mora obvezno ponuditi predloženo varianto iz razpisne dokumentacije, poleg tega pa lahko ponudi svojo varianto, glede uporabe materialov iz 5.
(a) točke.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: začetek v drugi polovici julija oziroma takoj po podpisu
pogodbe, dokončanje predvidoma v novembru 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri
6, 2240 Miklavž na Dravskem polju, občinska uprava.
Ponudniki morajo obvezno predati naročniku izvod virmana oziroma položnice kot
dokazilo o plačilu vplačanih stroškov izdelave razpisne dokumentacije.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: dvajset dni od dneva objave razpisa, vsak delovni dan od 8.
do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, virmansko ali s
položnico
na
ŽR,
št.
51800-630-000-0026107, s pripisom
“RD”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30 koledarskih dni, šteto naslednji dan od dneva objave v Uradnem listu RS, do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Miklavž na Dravskem
polju, občinska uprava (tajništvo), Nad izviri
6, 2204 Miklavž na Dravskem polju.
Zapečatene kuverte s ponudbo morajo
biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj,
ponudba za kanalizacijo – prva etapa III.
faze, varianta...”. Na hrbtni strani kuverte
mora biti označen naslov ponudnika.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30 dni, šteto od naslednjega dneva objave
v Uradnem listu RS, ob 12. uri, v prostorih
Občine Miklavž na Dravskem polju.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: ponudnik mora ponudbi predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe,
brezpogojno vplačljivo na prvi poziv, v višini 10% od razpisane vrednosti del, kot jamstvo, da bo v primeru, če bo izbran, sklenil
pogodbo z naročnikom. Bančna garancija
mora biti veljavna najmanj 50 dni po sprejetju sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
najmanj 60 dni po potrjenih mesečnih situacijah v skladu z navodilom o izvrševanju proračuna RS (Ur. l. RS, št. 1/98).
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: če ponudnik nastopa s
podizvajalci, mora imeti s temi sklenjeno
pogodbo o skupnem nastopanju pri tem javnem naročilu. Ti dokumenti morajo biti sestavni del ponudbe.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: ponudniki morajo priložiti ustrezna
dokazila in izjave o izpolnjevanju pogojev iz
te točke v skladu z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po izteku roka za
predajo ponudb naročniku ponudniki ne morejo več umakniti ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
reference in usposobljenost ponudnika, rok
dokončanja del. Teža in način uporabe meril je določen v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik se ne obvezuje, da bo sprejel
najnižjo ali katerokoli ponudbo, kontaktni
osebi: Ana Juvan, univ. dipl. inž. gradb. ali
Francka Pegan, dipl. upr. org.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena: ni
bilo objave.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo: prva objava tega javnega naročila.
Občina Miklavž na Dravskem polju
Št. 01-DH-351-01-20/99
Ob-5201
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3,
1310 Ribnica, tel. 061/861-090, faks
061/861-091.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Ugar–Zadolje in Jurjevica–Kot.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično:
– modernizacija javne poti Ugar–Zadolje, ocenjena vrednost 21,000.000 SIT,
– rekonstrukcija javne poti Jurjevica–
Kot, ocenjena vrednost 12,000.000 SIT.
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(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: možna je oddaja naročila
po investicijah posebej ali obe skupaj, ponudniki lahko podajo ponudbe za vsako investicijo - cesto posebej ali obe skupaj,
(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
15. 8. 1999, dokončanje del 30. 9. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Ribnica, Oddelek za okolje in prostor,
Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, kontaktna
oseba
Danilo
Hočevar,
tel.
061/861-090.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do vključno 2. 7.
1999, vsak delovni dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena za razpisno dokumentacijo je 10.000 SIT, plačilo z virmanom na
žiro
račun
Občine
Ribnica
št.
51310-630-12019 s pripisom “razpisna dokumentacija Ugar in Kot“.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 8. 7. 1999 do 10. ure, ne
glede na način dostave.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ribnica, Gorenjska
cesta 3, 1310 Ribnica. Ponudbe morajo
biti predložene v zapečateni kuverti in označene skladno z navodili iz razpisne dokumentacije.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 8. 7. 1999
ob 11. uri, v sejni sobi Občine Ribnica,
Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe: ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5% od ocenjene vrednosti del.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: plačilo po začasnih mesečnih situacijah v roku 60 dni od
dneva izstavitve situacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: izbrani ponudnik z naročnikom
sklene pogodbo za izvedbo del.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 8. 7. 1999 po
zaključku odpiranja ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe (21. člen ZJN): merila so navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg od razpisanega z
ozirom na razpoložljiva finančna sredstva. V
nobenem primeru ponudniki nimajo pravice
do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.
17., 18.
Občina Ribnica
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Št. 011-04-20/98
Ob-5207
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in
zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Žiče-Poljčane.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: izgradnja nadomestnega mostu
čez Dravinjo v Ločah in rekonstrukcija
cestnih priključkov na cesti R3-688 v
Ločah.
Ocenjena vrednost del: 87,000.000
SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
6. (a) Čas izvedbe: 9 mesecev po sklenitvi pogodbe.
7. Polni naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija: Družba
za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36
faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: neomejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko poravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziroma
z
virmanom
na
račun
št.
50105-601-13838.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 7. 1999 do 8.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana;
vložišče, soba št. 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba
za“Izgradnja nadomestnega mostu čez Dravinjo v Ločah in rekonstrukcija cestnih priključkov na cesti R3-688 v Ločah.”-S.P.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 19. 7. 1999
ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 220/II.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki
mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98 in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-

ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji. (poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Sašo
Pirc, grad. teh.. Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, tel. 061/178-8300.
Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-20/98
Ob-5208
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in
zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Ljubljanica-Vrhnika.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del:
modernizacija
ceste
R2-(324)/1145 Ljubljanica-Vrzdenec.
Ocenjena vrednost del: 250,000.000
SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
6. (a) Čas izvedbe: 8 mesecev po sklenitvi pogodbe.
7. Polni naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija: Družba
za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36
faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: neomejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko poravnajo pri
blagajni (soba št. 416/IV) oziroma z virmanom na račun št. 50105-601-13838.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 7. 1999 do 9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana;
vložišče, soba št. 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba
za“ Modernizacija ceste R2-(324)/1145
Ljubljanica-Vrzdenec.”-D.J.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 19. 7. 1999
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ob 10. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 220/II.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki
mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98 in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji. (poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja ponudb
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Darko
Jurca, grad. teh.. Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, tel. 061/178-8300.
Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-20/98
Ob-5209
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in
zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Želin-Spodnja Idrija.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del: rekonstrukcija ceste G2-102/1036
Bača-Godovič (Pirhov klanec).
Ocenjena vrednost del: 140,000.000
SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
6. (a) Čas izvedbe: 8 mesecev po sklenitvi pogodbe.
7. Polni naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija: Družba
za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19 a,
1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36
faks 178-80-36.

Št.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: neomejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko
poravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV)
oziroma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 7. 1999 do 10.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana;
vložišče,
soba
št.
105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
rekonstrukcijo ceste G2-102/1036 Bača-Godovič (Pirhov klanec).”-M.D.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 19. 7. 1999
ob 11. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 220/II.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki mora
veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98 in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji. (poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Miloš
Dernovšek, inž. grad., Družba za državne
ceste,
d.o.o.,
Tržaška
19a,
tel. 061/178-8300. Rok v katerem bodo
ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
je 45 dni od dneva odpiranja ponudb.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba, če je bila objavljena:
Ur. l. RS, št. 1 z dne 9. 1. 1999, Ob-16.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-20/98
Ob-5210
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in
zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Celje-Šmarjeta.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: obnova mostu čez Rečico v
Laškem na cesti G1-5/328 v km
10.610.
Ocenjena vrednost del: 25,000.000
SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
6. (a) Čas izvedbe: 5 mesecev po sklenitvi pogodbe.
7. Polni naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija: Družba
za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36
faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: neomejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko poravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziroma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 7. 1999 do 12.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana;
vložišče, soba št. 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
obnovo mostu čez Rečico v Laškem na cesti G1-5/328 v km 10.610.”-S.P.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 19. 7. 1999
ob 13. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 220/II.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki
mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98 in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
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ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji. (poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Sašo
Pirc, grad. teh.. Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, tel. 061/178-8300.
Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-20/98
Ob-5211
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in
zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Matavun-Ribnica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: izdelava zapornih slojev na področju CP Koper
Ocenjena vrednost del: 7,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
6. (a) Čas izvedbe: 25 dni po sklenitvi
pogodbe.
7. Polni naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija: Družba
za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36
faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: neomejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko poravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziroma
z
virmanom
na
račun
št.
50105-601-13838.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 7. 1999 do 8.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana;
vložišče, soba št. 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba
za“ Izdelava zapornih slojev na področju CP
Koper.”-R.P.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 20. 7. 1999
ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 220/II.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki
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mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98 in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji. (poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Rene
Pivc, grad. teh.. Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, tel. 061/178-8300.
Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa je 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-20/98
Ob-5212
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in
zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Renkovci-Beltinci.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: izdelava zapornih slojev na področju CP Murska Sobota
Ocenjena vrednost del: 11,000.000
SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
6. (a) Čas izvedbe: 25 dni po sklenitvi
pogodbe.
7. Polni naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija: Družba
za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36
faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: neomejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko poravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV)

oziroma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 7. 1999 do 8.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana;
vložišče, soba št. 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba
za“ Izdelava zapornih slojev na področju CP
Murska Sobota.”-A.F.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 20. 7. 1999
ob 10. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 220/II.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki
mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98 in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji. (poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Alojz
Felkar, inž.grad., Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, tel. 061/178-8300.
Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa je 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-20/98
Ob-5213
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in
zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Hajdina-Ptuj.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: izdelava zapornih slojev na področju CP Ptuj
Ocenjena vrednost del: 17.550.000 SIT.
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(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
6. (a) Čas izvedbe: 25 dni po sklenitvi
pogodbe.
7. Polni naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija: Družba
za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36
faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: neomejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko poravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziroma
z
virmanom
na
račun
št.
50105-601-13838.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 7. 1999 do 8.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana;
vložišče, soba št. 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba
za“ Izdelava zapornih slojev na področju CP
Ptuj.”-A.F.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 20. 7. 1999
ob 11. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 220/II.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki
mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98 in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji. (poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
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16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Alojz
Felkar, inž.grad., Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, tel. 061/178-8300.
Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa je 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-20/98
Ob-5214
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in
zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Podplat-Rogatec.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: izdelava zapornih slojev na področju CP Celje.
Ocenjena vrednost del: 12.523.887
SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
6. (a) Čas izvedbe: 25 dni po sklenitvi
pogodbe.
7. Polni naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija: Družba
za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19 a,
1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36
faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: neomejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko poravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziroma
z
virmanom
na
račun
št.
50105-601-13838.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 7. 1999 do 8.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana;
vložišče, soba št. 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba
za“ Izdelava zapornih slojev na področju CP
Celje.”-B.K.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 20. 7. 1999
ob 13. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 220/II.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki
mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
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Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98 in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji. (poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja ponudb
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Bojan
Kocen, grad.teh., Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, tel. 061/178-8300.
Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa je 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-20/98
Ob-5215
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in
zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Podkoren-Kranjska
Gora.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: izdelava zapornih slojev na področju CP Kranj.
Ocenjena vrednost del: 30,600.000
SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
6. (a) Čas izvedbe: 14 dni po sklenitvi
pogodbe.
7. Polni naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija: Družba
za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36
faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: neomejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko poravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziroma
z
virmanom
na
račun
št.
50105-601-13838.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 7. 1999 do 8.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana;
vložišče, soba št. 105/I.
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Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba
za“ Izdelava zapornih slojev na področju CP
Kranj.” - J.M.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 21. 7. 1999
ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 320/III.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki
mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98 in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji. (poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Janez
Mikolič, grad.teh., Družba za državne ceste,
d.o.o.,
Tržaška
19a,
tel. 061/178-8300. Rok v katerem bodo
ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
je 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-20/98
Ob-5216
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in
zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Mengeš-Duplica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: izdelava zapornih slojev na področju CP Ljubljana.
Ocenjena vrednost del: 18.960.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
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6. (a) Čas izvedbe: 25 dni po sklenitvi
pogodbe.
7. Polni naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija: Družba
za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36
faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: neomejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko poravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziroma
z
virmanom
na
račun
št.
50105-601-13838.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 7. 1999 do 8.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana;
vložišče, soba št. 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba
za“ Izdelava zapornih slojev na področju CP
Ljubljana.” - S.S.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 21. 7. 1999
ob 13. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 220/III.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki mora
veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98 in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji. (poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja ponudb
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Stane
Stankovič, univ. dipl. inž. grad., Družba za
državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a,
tel. 061/178-8300. Rok v katerem bodo
ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
je 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/99
Ob-5235
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana; Einspielerjeva 6, telefaks 136-97-46.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe: odsek Bučna vas–Ločna.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izvedba II. faze navezovalne ceste na AC
omrežje – obvoznica Novo mesto, odsek Bučna vas – Ločna.
Ocenjena
vrednost
celote
je
980,000.000 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 celoti.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: izdelava projektov ni vključena.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: rok dokončanja del je 18 mesecev od uvedbe izvajalca v
delo.
7. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
št. 103/I, kontaktna oseba je Oto Rubinič,
dipl. inž., tel. 178-83-31, faks 178-83-32.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 18. 6. 1999 do 5. 7.
1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 80.000 SIT za
razpisno dokumentacijo ponudniki lahko
poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
20. 7. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za izvedbo II. faze navezovalne ceste na AC
omrežje – obvoznica Novo mesto, odsek
Bučna vas – Ločna” Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 20. 7. 1999
ob 11. uri na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
sejna soba št. 320/III.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 29,400.000 SIT in
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veljavnostjo 121 dni od datuma odpiranja
ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih
sredstev. Način plačevanja z roki je določen v pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti,
priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo
za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno
stanje oziroma poročilo revizorjev za zadnja
3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.
14.
15. Merilo za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Feliks
Strmole, dipl. inž., Družba za državne ceste
d.o.o., Stantetova 9, 1295 Ivančna Gorica,
tel. 778-662, faks 778-664.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
objava namere je bila z dne 13. 2. 1999
(Ur. list RS, št. 9/99).
18.
Družba za avtoceste v RS
Št. 110-1/99
Ob-5236
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana; Einspielerjeva 6, telefaks 136-97-46.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe: odsek Dunajska – Celovška.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: gradnja protihrupne zaščite med voznima pasovoma na severni obvozni cesti, odsek
Dunajska – Celovška od km 5.4 + 98.50
do km 5.8 + 40.50.
Ocenjena
vrednost
celote
je
130,000.000 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 celoti.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: izdelava projektov ni vključena.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: rok dokonča-

Št.

nja del 2 meseca po podpisu pogodbe za
BVO in 7 mesecev za nadgradnjo.
7. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
št. 104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular, tel 178-84-39, faks 178-83-32.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 22. 7. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 6.200 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
22. 7. 1999 do 9,30.
(b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za gradnjo protihrupne zaščite med voznima pasovoma na severni obvozni cesti, odsek Dunajska – Celovška od km 5.4 +
98.50 do km 5.8 + 40.50” Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 22. 7. 1999
ob 10. uri na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
sejna soba št. 320/III.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 3,900.000 SIT in
veljavnostjo 91 dni od datuma odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih
sredstev. Način plačevanja z roki je določen v pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnja 3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.
14.
15. Merilo za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Drago-
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tin Stankovski dipl. inž. – Družba za državne
ceste d.o.o., Snebrska 120b, 1000 Ljubljana, tel. 485-076, faks 061/482-960.
17.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 2. 4. 1999 pod št.
Ob – 2348 objava o izidu pa dne 11. 6.
1999.
Družba za avtoceste v RS
Št. 35201-0019/98
Ob-5264
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, tel. 061/818-100, faks 061/818-119.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: področje Občine
Kamnik.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično:
1. predstavitev plinovoda, v ocenjeni vrednosti ca. 21,000.000 SIT;
2. kanalizacija Nevlje, v ocenjeni
vrednosti ca. 10,500.000 SIT;
3. izgradnja kanaliazcije (manjkajoče povezave), NN elektro dovoda in ČN
Laze, v ocenjeni vrednosti ca. 33,000.000
SIT;
4. pot na Poljane – rekonstukcija v
ocenjeni vrednosti ca. 13,000.000 SIT;
5. rekonstrukcija Palovške ceste v
Novem trgu, v oceneni vrednosti ca.
30,000.000 SIT;
6. izgradnja hodnika za pešce ob
lokalni cesti Mekinje–Godič, v ocenjeni
vrednosti ca. 10,000.000 SIT:
7. rekonstrukcija Kovinarske ceste–severni del, v ocenjeni vrednosti ca.
18,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: brez variante – ponuditi je izvedbo, ki je v celoti v skladu z
razpisno dokumentacijo.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe:
1. 70 dni po podpisu pogodbe;
2. 60 dni po podpisu pogodbe;
3. 90 dni po podpisu pogodbe;
4. 45 dni po podpisu pogodbe;
5. 70 dni po podpisu pogodbe;
6. 60 dni po podpisu pogodbe;
7. 40 dni po podpisu pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Kamnik, Glavni trg 24, soba 11/I med
8. in 10. uro.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko prevzamete še desti dan po
objavi razpisa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo, za vsak predmet razpisa posebej, v višini 10.000 SIT, je potrebno nakazati na žiro račun št. 50140-695-62233,
dokazilo o vplačilu je obvezno predložiti ob
dvigu razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti za vsak predmet razpisa posebej,
najkasneje do 19. 7. 1998 do 10. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: v vložišče Občine Kamnik.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 19. 7. 1998 ob 11. uri
v sobi 9/P.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsaki ponudbi posebej je potrebno priložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT z veljavnostjo 45 dni po
zaključku razpisa.
Plačila po mesečnih tranšah.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
opcija ponudbe je 60 dni.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pravni status ponudnika: d.d., d.o.o., s.p.
13., 14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so navedena v razpisni dokumentaciji. Pri
ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane
preference za domače ponudnike.
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
V istem roku in času bodo projekti na
vpogled po predmetih razpisa, za:
1. in 3. na SKG, d.d., Kamnik, Steletova 8, Kamnik (Janez Turnšek, univ. dipl.
inž. gr., vendar po predhodni najavi na tel.
816-211);
2. na Občini Kamnik, Glavni trg 24,
Kamnik (Jože Štok, univ. dipl. inž. arh., vendar po predhodni najavi na tel. 818-135);
4., 5. in 8. na Občini Kamnik, Glavni
trg 24, Kamnik (Franc Nograšek, vendar po
predhodni najavi na tel. 818-127),
6. na Občini Kamnik, Glavni trg 24,
Kamnik (Lojze Trebušak, vendar po predhodni najavi na tel. 818-122).
17., 18.
Občina Kamnik

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

Ob-5266
2. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za promet in zveze-Urad
za prometno politiko in mednarodne odnose, Ljubljana, Langusova 4.
3. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava strokovno razvojnih nalog s področja prometne politike z naslednjimi naslovi:

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Št. Strokovno razvojna naloga

Ocenjena vrednost (SIT)

1. Priprava osnov za srednjeročni plan strokovno
raziskovalnih nalog s področja prometne politike
2. Strokovne podlage za varnost na žičnicah
in smučiščih
3. Razvoj in vzpostavitev javnega potniškega
sistema v Sloveniji
4. Izdelava katastra emisij cestnega prometa
za leto 1998 in priprava norm za izboljšave
pri določanju porabe goriv in emisij
4. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: izpolniti
obrazce v razpisni dokumentaciji (poglavje
10).
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik lahko ponudi izde-

6,500.000
5,000.000
8,000.000

lavo posamezne strokovno razvojne naloge.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve:

Št. Strokovno razvojna naloga

Rok izvedbe

1. Priprava osnov za srednjeročni plan strokovno
raziskovalnih nalog s področja prometne
politike
2. Strokovne podlage za varnost na žičnicah
in smučiščih
3. Razvoj in vzpostavitev javnega potniškega
sistema v Sloveniji
4. Izdelava katastra emisij cestnega prometa
za leto 1998 in priprava norm za izboljšave
pri določanju porabe goriv in emisij
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Urad
za prometno politiko in mednarodne odnose, Langusova 4, 1535 Ljubljana, soba št.
602/VI, kontaktna oseba je Simona Novak,
tel. 061/178-8271, faks 178-8141.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroški za razpisno dokumentacijo znašajo 0 SIT.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 8. 7. 1999 do
10.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za promet in zveze, Langusove 4, 1535 Ljubljana; vložišče,
soba št. 18/I. Zapečatene kuverte morajo
biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj!
Ponudba za izdelavi strokovno razvojnih nalog s področja prometne politike”- M.P.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 8. 7. 1999
ob 11. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze-Urad za prometno politiko in mednarodne odnose, Langusova 4, Ljubljana,
sejna soba VI. nadstropje.
12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,

6,000.000

30. 11. 1999
31. 3. 2000
31. 12. 1999
30. 11. 1999

87/97, 34/98 in 91/98) in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti priložiti k ponudbi dokumentacijo
in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni
dokumentaciji. (poglavju 10).
16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila:
– ustrezen pristop k izvedbi naloge: metode dela in uporabnost naloge,
– ustrezna izobrazba kadrov in reference,
– rok dokončanja ne more biti daljši od
razpisanega, torej v okviru razpisnih pogojev,
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah v zadnjih treh letih,
– ponudbena cena mora biti v okviru razpisanega zneska.
18. Druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje mag. Miloš
Pregl, Ministrstvo za promet in zveze-Urad
za prometno politiko in mednarodne odnose,
Langusova
4,
Ljubljana
tel.
061/178-8000. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je
15 dni od dneva odpiranja ponudb.
Ministrstvo za promet in zveze
Urad za prometno politiko in
mednarodne odnose

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Ob-4918
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Servis za protokolarne storitve, Predoslje 39, 400 Kranj, 064/221-551.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis storitev brez
omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: vzdrževanje, izboljšave, razširitev in usklajevanje z zakonodajo obstoječe programske opreme (finančno in
materialno poslovanje) ter tekoče vzdrževanje računalniške opreme.
Ocenjena vrednost 3,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Predoslje 39, Kranj.
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: ZJN.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: na podlagi
razpisne dokumentacije.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudbe ni možno deliti na posamezne storitve.
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: začetek po podpisu pogodbe, rok za dokončanje 30. 12. 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Servis za protokolarne storitve, Predoslje 39,
4000 Kranj.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do dneva, ki je rok za
oddajo ponudb, ob predložitvi dokazila o
vplačilu 2.000 SIT in pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:
virmansko
nakazilo
2.000 SIT na Servis za protokolarne storitve,
ŽR, št. 51500-637-53797, davčna številka
17484421.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: deseti dan po tej objavi
do 12. ure (dan izdaje Uradnega lista RS se
ne šteje).
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Servis za protokolarne storitve, Predoslje 39, 4000 Kranj.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
deseti dan po tej objavi (dan izida Uradnega
lista RS se ne šteje) ob 12.30 v sejni sobi
Serafina hotela Kokra, Predoslje 39, 4000
Kranj.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: ne.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: ni zahtev.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ni zahtev.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati

Št.

ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: do roka za odpiranje ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– skladnost in kompletnost ponudbe s
predmetom razpisa,
– bližina ponudnika in odzivni čas,
– finančna, tehnična in poslovna sposobnost,
– reference,
– kvaliteta in cena.
Naročnik ni dolžan skleniti ponudbe z najcenejšim ponudnikom.
18. Druge informacije o naročilu: ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z naročilom v hotelu Kokra, Predoslje 39, tel.
064/221-133, kontaktna oseba Jože Poljak.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bila objavljena.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 4. 6. 1999 pod št.
282/99, Ob-4498.
Servis za protokolarne storitve
Št. 512/1374-541

Ob-5022

1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Obrežna
170,
Maribor,
faks
062/30-05-685.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: AKZ dela na 110 kV stikališču HE Dravograd.
Ocenjena vrednost naročila znaša
8,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Dravske elektrarne Maribor, HE Dravograd.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: dela se oddajo v celoti. Delne
ponudbe niso možne.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: predvideni pričetek del
takoj po veljavnosti pogodbe. Rok končanja
del je oktober 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Dravske elektrarne Maribor, Obrežna 170, Maribor, soba 005.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od 21. 6. do 24. 6.
1999 med 8. do 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
51800-601-28970.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 8. 7. 1999 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Dravske elektrarne Maribor,
d.o.o., Obrežna 170, Maribor, vložišče.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 7. 1999 ob 11. uri, Dravske elektrarne
Maribor, Obrežna 170, Maribor.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
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nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe 10%
ponudbene vrednosti, veljavnost 90 dni.
13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik bo moral predložiti dokumente v
skladu z razpisno dokumentacijo.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 8. 7. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena – 55%,
– reference (pri naročniku) – 20%,
– reference (pri ostalih) – 10%,
– kontrola kakovosti – 10%,
– garancija – 5%.
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.
18. Druge informacije o naročilu: podaja
jih kontaktna oseba naročnika Horst Helbl,
tel. 062/30-05-210, od 29. 6. do 12. 7.
1999 med 8. in 9. uro. Ogled objekta je možen 2. 7. 1999 ob 10. uri na HE Dravograd.
19., 20.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.
Št. 127/99
Ob-5023
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Srednja elektro-računalniška šola Maribor, Smetanova ul. 6, Maribor, faks
062/227-220.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za storitve čiščenja.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: storitve čiščenja šolskih prostorov v vrednosti 10,000.000 SIT letno.
4. Kraj izvedbe: šolske zgradbe na Smetanovi ul. 6 in Gosposvetski c. 9.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ni.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ni.
(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: ponudniki se lahko potegujejo le
za celo storitev.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: nesprejemljivost variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik lahko ponudi le svojo varianto v skladu z določili iz razpisne dokumentacije.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek 1. 9. 1999, konec 31. 8. 2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Srednja elektro-računalniška šola Maribor, Sme-
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tanova ul. 6, Maribor, kont. oseba Marija
Janžek.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 28. 6. 1999 do
10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, virmansko ali s
položnico na žiro račun naročnika št.
51800-603-33829.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do 5. 7. 1999 do 10. ure, v enem izvodu
v zapečateni ovojnici z jasno oznako “Ne odpiraj – Ponudba”, na sedež naročnika osebno ali
pa priporočeno s povratnico po pošti.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Srednja elektro-računalniška
šola Maribor, Smetanova ul. 6, Maribor.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 7. 1999 ob 10. uri v sejni sobi SERŠ,
Smetanova ul. 6, Maribor.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo ponudbi predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene cene, ki mora veljati najmanj do
4. 8. 1999.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: plačilo v roku 15 dni
po prejemu računa, avansi niso možni.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pogodba.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora priložiti ustrezna dokazila in
izjave, ki jih zahteva razpisna dokumentacija.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 6. 7. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: jih ni.
19., 20.
Srednja elektro-računalniška šola
Maribor
Št. 64000-32/99
Ob-5025
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, Lenart v Slov. gor., telefaks 0627727-352.
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 prevozov osnovnošolskih otrok v šolskem letu
1999/2000 v Občini Lenart za osnovne
šole; Lenart, Sv. Jurij, Voličina, Sv. Trojica.
Orientacijska vrednost celotnega naročila znaša 15,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Občina Lenart.
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 s svojimi ali najetimi
vozili in z licenco za prevoz potnikov v cestnem prometu.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97) in
odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije (Uradni list RS, št.
33/97 in 63/97).
(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki lahko ponudijo prevoze za posamezne ali za vse šole, oziroma
tudi posamezne relacije za posamezno šolo.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantni predlogi organizacije prevozov ne bodo upoštevani v
ponudbeni dokumentaciji. Določene uskladitve prevozov z urniki osnovnih šol se izvedejo po potrebi in v dogovoru z ravnatelji
posameznih osnovnih šol.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 1. 9. 1999 do zaključka šolskega leta 1999/2000 (junij
2000), vse šolske dni po šolskem koledarju
za šolsko leto 1999/2000.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobene ponudbe oziroma izbere ponudbe samo za posamezne relacije ali le za del
relacije, in da posamezne relacije med šolskim letom po potrebi tudi korigira.
V vseh navedenih primerih ponudnik nima pravice do odškodnine iz tega naslova.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart
v Slov. gor., soba 32/II. (Jože Dukarič), tel.
062/727-346.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do vključno 5. 7.
1999.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 7. 1999 do 9. ure, ne
glede na način prinosa.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, Lenart v Slov. gor., soba 32/II. Ponudbe morajo biti v pravilno zapečatenih ovojnicah in pravilno naslovljene ter z oznako “Ne
odpiraj – Ponudba za šolske prevoze
1999/2000” navedena mora biti tudi številka objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 7. 1999 ob 10. uri, Občina Lenart, Trg
osvoboditve 7, sejna soba št. 21/I. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v 15 dneh
od odpiranja ponudb.
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% skupne vrednosti ponujene storitve
(upošteva se ponudbena cena za celotno
ponujeno storitev oziroma za 180 dni prevozov). Rok trajanja garancije je enak roku veljavnosti ponudbe to je 60 dni.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: mesečno plačilo po
opravljeni storitvi za pretekli mesec v zakonskem roku – do 30. v mesecu za pretekli
mesec.
14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in teh-

nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora biti registriran za opravljanje
razpisanih storitev in druge zahteve iz razpisne dokumentacije.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 9. 7. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro so določena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z
naročilom na Občini Lenart, Trg osvoboditve 7, Lenart v Slov. gor. (kont. oseba
Jože Dukarič), tel. 062/727-346. Podrobnejše informacije o prevozih za posamezno šolo dobijo ponudniki pri ravnatelju osnovne šole.
19., 20.
Občina Lenart
Ob-5026
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53,
Cerknica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: ponudniki morajo opravljati
dnevne prevoze osnovnošolskih otrok
Občine Cerknica v šolo in iz šole v šolskem letu 1999/2000.
Ocenjena vrednost storitve 30,000.000
SIT.
4. Kraj izvedbe: osnovne šole:
– Osnovna šola Notranjski odred, Cerknica,
– Podružnična osnovna šola 11. maj, Grahovo,
– Podružnična osnovna šola Maksim Gaspari, Begunje,
– Osnovna šola Jožeta Krajca, Rakek,
– Podružnična osnovna šola Unec, Unec.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki so
usposobljeni za izvajanje storitev prevoza ljudi in so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti.
(b), (c)
6.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik lahko ponudi samo varianto v skladu z določili iz razpisne dokumentacije.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: predvidoma začetek s
1. 9. 1999 in konec do 31. 8. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, Cerknica –
tajništvo.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo:m 7. 7. 1999 do 12.
ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na
voljo proti plačilu 10.000 SIT na žiro račun
št. 50160-630-810321.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 7. 1999 do 9. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Cerknica, Cesta 4.
maja 53, Cerknica.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 7. 1999 ob 10. uri v Občini Cerknica,
Cesta 4. maja 53, Cerknica.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo ponudbi priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5% od
vrednosti ponudbe oziroma 5% od letno razpisane vrednosti dodeljenega naročila z veljavnostjo do 30 dni po datumu izdaje sklepa
o izbiri, to je 23. 8. 1999.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: javno naročilo se financira v skladu s pogoji navedenimi v razpisni
dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: samostojni izvajalec z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje tovrstne dejavnosti,
– razpolagajo z ustreznimi prevoznimi
sredstevi in zakonsko predpisanimi dovoljenji za opravljanje prevozov,
– imajo stalno zaposlene in za prevoze
usposobljene delavce.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 7. 7. 1999 do
12. ure.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena – 8 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 5 točk,
– zanesljivost prevozov – 4 točke,
– lastna prevozna sredstva – 3 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik – 2 točki,
– plačilni rok – 2 točki,
– celovitost opisa in skladnost vsebine ponudbe z zahtevami naročnika – 2 točki.
18. Druge informacije o naročilu: Občina
Cerknica, Cesta 4. maja 53, Cerknica, in
sicer pri Bogdanu Urbarju na tel.
061/793-313 od 8. do 10. ure.
19., 20.
Občina Cerknica
Št. 03/99-1
Ob-5027
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Tabor, Tabor 25, Tabor,
tel./faks 063/727-236.
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 prevozov učencev v osnovne šole na območju Občine
Tabor.
4. Kraj izvedbe: Občina Tabor.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
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nimi določbami rezervirana za specifičen poklic: če ponudnik izpolnjuje vse zahteve razpisne dokumentacije in je registriran za opravljanje zahtevanih storitev.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) odredba o obvezni vsebini razpisane in ponudbene
dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97).
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: iz razpisne
dokumentacije.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki lahko oddajo ponudbo za vsako relacijo posebej, sklop relacij ali
za vse relacije: ponudbena cena mora biti
razvidna za vsako relacijo posebej.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko ponudi samo varianto po razpisni dokumentaciji.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik lahko ponudi le razpisne
variante.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek 1. 9. 1999 do
30. 6. 2001 oziroma z možnostjo podaljšanja do 30. 6. 2003.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Tabor, Tabor 25, Tabor, kontaktna oseba Lilijana Štor (ob dvigu predložiti dokazilo o
plačilu za razpisno dokumentacijo).
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 28. 6. 1999 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 10.000 SIT, plačilo na ŽR občine, št.
50750-630-000-0010329, z namenom nakazila: javni razpis – prevozi.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 9. 7. 1999 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Tabor, Tabor 25,
3304 Tabor.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj – ponudba za šolske prevoze” in številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 7. 1999 ob 11. uri v sejni sobi Občine
Tabor.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% ocenjene vrednosti naročila in mora
biti v veljavi 60 dni po izteku od razpisanega
roka.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: cena šolskih prevozov
so v celem šolskem letu fiksne in vključujejo
davek na dodano vrednost. Obračun šolskih
prevozov se opravlja po principu dejansko
opravljenih prevozov. Račun se izstavi zadnji
dan v mesecu za tekoči mesec. Rok plačila
je 30 dni po potrditvi računa.
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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:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 9. 7. 1999 po
10. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila,
teža in način uporabe bo opredeljen v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izdiu razpisa obveščeni najkasneje v roku 15 dni od odpiranja ponudb.
19., 20.
Občina Tabor
Št. 646-01/99
Ob-5028
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Zreče, Cesta na Roglo 13/b,
Zreče,
tel.
063/757-1700,
faks
063/762-498, kontaktna oseba Anka Slapnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: dnevni prevozi učencev po
šolskem koledarju za šolsko leto
1999/2000 za OŠ Zreče in OŠ Stranice:
– OŠ Zreče – ocenjena vrednost:
11,000.000 SIT,
– OŠ Strnice – ocenjena vrednost:
3,250.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: območje občine Zreče.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: Zreče, Stranice.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: šolsko leto 1999/2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Zreče, Cesta na Roglo 13/b, Zreče,
tel. 063/757-1700, 063/762-498, kontaktna oseba Anka Slapnik.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. julij 1999 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Zreče, Cesta na Roglo 13/b, 3214 Zreče, v tajništvu občine.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
šolske prevoze.” Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. julij 1999 ob 12. uri v sejni sobi Občine
Zreče, Cesta na Roglo 13/b, Zreče.
12., 13., 14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 45 dni od odpiranje ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena, možnost kombinacije voženj, upoštevanje voznega reda glede na šolski urnik, druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji. Pri
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ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane reference za domače ponudnike.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije kot pod točko 9. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
19., 20.
Občina Zreče
Št. 35003/0012/98-99
Ob-5049
1. Naročnik, poštni naslov št. telefaksa: Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330
Piran, Županja Vojka Štular, faks
066/746-205.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca z zbiranjem ponudb.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: izdelava spremembe lokacijskega načrta za dostopno cesto v obrtno cono v Luciji. Orientacijska vrednost del
je 3,000.000 SIT. Izvajalec mora pridobiti
ločeno ponudbo za kartni material in geodetska dela.
4. Kraj izvedbe: Piran.
5. (a) Navedba o tem ali je izvedba naročila ter storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami, rezervirana za specifičen poklic: je predpisana.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:
– 18. člen zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97),
– 36. in 67. člen zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Ur. l.
SRS, št. 18/84, 37/85, 29/88 in Ur. l.
RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in
44/97),
– 8. in 31. člen statuta Občine Piran (Ur.
objave, št. 10/99).
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ponudnik
mora predložiti seznam sodelavcev ki sodelujejo pri izdelavi razpisanih del. Obvezno je
potrebno navesti: odgovornega vodjo projekta, odgovorne nosilce za posamezne naloge in področja, (urbanistični, krajinski, prometno-tehnični, komunalno-infrastrukturni
del, stroški izvedbe posegov, geodetska dela in izdelavo strokovne podlage o predvidenih vplivih na okolje oziroma poročila o vplivih na okolje) in zunanje sodelavce. Ponudba mora vsebovati izjave zunanjih sodelavcev, da pristopajo k sodelovanju pri izdelavi
razpisanih del.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: razpisano delo se izvaja v celoti.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo eno
varianto: ponudnik ponudi samo eno varianto. Zaželjeno pa je, da se znotraj programskih izhodišč, ki so predmet razpisa, predlaga variantne rešitve, ki bodo podlaga za končno rešitev.
8. Trajanje naročila, ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek del je v juniju
1999, po izbiri izvajalca in končanje del bo
januarja 2000, trajanje naročila je 8 mesecev.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Piran, Urad za urejanje prostora, Tartini-
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jev trg 2, 6330 Piran (informacije Boris Kočevar in Nataša Umek).
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 24. 6. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): cena
razpisne dokumentacije je 10.000 SIT, plačljivo z virmanom na žiro račun št.
51410-637-20808 Uprave Občine Piran.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: v četrtek 8. 7. 1999 do
12. ure na vložišče naročnika. Ponudbe poslane po pošti morajo biti poslane priporočeno in morajo biti oddane na pošti do zgoraj
navedenega roka.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Piran, Urad za urejanje prostora, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, z
vidno oznako “Ne odpiraj, ponudba - Javni
razpis za spremembo lokacijskega načrta za
dostopno cesto v obrtno cono, ponudba mora biti v zaprti in žigosani ovojnici.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 8. 7. 1999 ob 13.
uri, v mali sejni dvorani v stavbi Občine Piran,
Tartinijev trg 2, 6330 Piran.
12. Znesek, vrsta in trajanje valjavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% ponudbene
vrednosti. Kolikor ponudnik, ki je bil izbran
na javnem razpisu, v roku 10 dni od prejema
pogodbe v podpis, ne sklene pogodbo z
naročnikom, lahko naročnik sklene pogodbo z drugim najugodnejšim ponudnikom, v
tem primeru ima naročnik pravico vnovčiti
garancijo za resnost ponudbe.
13. Glavni pogoji glede finansiranja in plačila in /ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: plačilo po fazah izdelave naloge, oziroma v skladu z dogovorjenimi
plačilnimi pogoji, ponudenimi v razpisu.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: prevzemnik naloge mora biti
podjetje, pravna oseba, ki pa lahko k razpisu
povabi zunanje sodelavce. Ponudnik mora
podpisati izjavo, o strinjanju z razpisno dokumentacijo in o skladnosti ponudbe z razpisno dokumentacijo.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti dokazilo o registraciji, ter dovoljenje za opravljanje dejavnosti.
Kolikor ponudnik vključi v delo zunanje sodelavce, mora biti ponudbi priložena tudi izjava njihovih delodajalcev, kolikor k sodelovanju ni vključeno podjetje, pri katerem je
zunanji sodelavec zaposlen.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: od datuma izbire
izvajalca.
17. Merila za določitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN):
– vsebina in kompletnost ponudbe,
– usmeritev organizacije,
– usposobljenost delovne skupine,
– cena razpisanih del in plačilni pogoji,
– ugodnejši rok izdelave razpisanih del,
– tehnični nivo izdelave dokumentacije,
prezentacija (grafična obdelava in izdelek v
računalniški obliki),

– reference s področja dela, ki je predmet razpisa,
– drugi pogoji.
Naročnik ni dolžan upoštevati najcenejšo
ponudbo za najugodnejšo. Ponudba mora
biti veljavna najmanj 120 dni od oddaje ponudbe.
18. Druge informacije o naročilu: druge
informacije so navedene v razpisni dokumentaciji.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bilo predhodne objave.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen: ni bilo predhodnega
razpisa.
Občina Piran
Ob-5092
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, telefaks 061/178-34-99.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: strokovni nadzor nad gradnjo Doma starejših občanov v Ljutomeru.
Ocenjena vrednost naročila je 8,000.000
SIT.
4. Kraj izvedbe: Ljutomer.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: strokovni
nadzor nad gradnjo Doma starejših občanov
v Ljutomeru po določbah zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84, 29/86, Ur.
l. RS, št. 40/94, 69/94, 29/95 in 59/96)
in v skladu z ZJN (Ur. l. RS, št. 24/97).
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: nedeljiva storitev.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek 1. 9. 1999 in
zaključek – izgradnja doma (12 mesecev).
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Uprava občine Ljutomer, Odsek za družbene dejavnosti, Vrazova 1, 9240 Ljutomer, kontaktna oseba Dominika Grilc, tel. 069/849-057.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 28. 6. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko prevzamejo proti potrdilu o plačilu v višini 10.000 SIT na Odseku za družbene dejavnosti Uprave občine Ljutomer, soba št. 215, Vrazova 1, 9240 Ljutomer. Plačilo se nakaže na ŽR št. 51930-695-79045.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: rok za oddajo ponudb je
12. 7. 1999 do 10. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ljutomer, Vrazova 1,
9240 Ljutomer.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. 7. 1999 ob
12. uri, v sejni sobi Občine Ljutomer, Vrazova 1, III. nadstropje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora naročniku predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 10%
razpisane vrednosti.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: pogoji financiranja so
opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: gospodarska družba, samostojni podjetnik.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponudnik
za dokazovanje pogojev, je opredeljena v
razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
18., 19., 20.
MInistrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Ob-5093
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Cerkno, Platiševa 9, 5282
Cerkno,
tel.
065/745-141,
faks
065/745-131.
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 dnevnih prevozov šoloobveznih otrok za potrebe javnih
zavodov za Občino v šolskem letu
1999/2000. Ocenjena vrednost naročila:
30,000.000 SIT.
a) avtobusni prevozi za Osnovno šolo
Cerkno – najem avtobusov (avtodan), ki so
skupni z delavsko progo,
b) avtobusni prevoz za Osnovno šolo Sp.
Idrija,
c) prevoz s kombijem v Center za izobraževanje in usposabljanje Idrija,
d) prevoz s kombijem v Osnovno šolo Sovodenj.
4. Kraj izvedbe: Občina Cerkno.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: izvedba naročila z zakonom ni rezervirana za specifičen poklic, če ponudnik izpolnjuje vse zahteve razpisne dokumentacije in
je registriran za opravljanje zahtevanih storitev.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), odred-
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ba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene
dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97).
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: iz razpisne
dokumentacije.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki lahko oddajo ponudbo za vsako relacijo posebej, sklop relacij ali
za vse relacije. Ponudbena cena mora biti
razvidna za vsako relacijo posebej.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko ponudi samo varianto po razpisni dokumentaciji.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik lahko ponudi le razpisane
variante.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek 1. 9. 1999, zaključek 30. 6. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Cerkno, Platiševa 9, 5282 Cerkno, kontaktna oseba Vlasta Primožič.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 2. 7. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno vplačati 5.000 SIT na ŽR
občine, št. 52020-630-7090, z namenom
nakazila: javni razpis – prevozi.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno dostaviti najkasneje 9. 7. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Cerkno, Platiševa 9,
5282 Cerkno.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – ponudba za
šolske prevoze” in številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 9. 7. 1999 ob 11. uri,
v sejni sobi Občine Cerkno.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od skupne vrednosti ponudbe z veljavnostjo do 23. 7. 1999 ter bančno garancijo
(izbrani ponudnik) za kvaliteto izvedenih del v
višini 10% pogodbene vrednosti ob podpisu
pogodbe, z veljavnostjo 30 dni po roku dokončanja del.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: cene šolskih prevozov so
v vsem šolskem letu fiksne in so brez davka.
Obračun šolskih prevozov se opravlja po principu dejansko opravljenih prevozov. Račun
se izstavi zadnji dan v mesecu za tekoči mesec. Rok plačila je 30 dni po potrditvi računa.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pisno pogodbo.
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.
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16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: v času trajanja
opcije ponudbe.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so določena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku 15 dni od odpiranja ponudb.
19., 20.
Občina Cerkno
Ob-5117
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Agencija za radioaktivne odpadke, Parmova 53, 1000 Ljubljana, tel. 13-23-280,
faks 13-25-112.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: sklenitev pogodbe o finančnem leasingu za nakup poslovnih prostorov, nabavna cena do 69,000.000 SIT.
4.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: zaključek, predvidoma
v mesecu avgustu ali septembru 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Agencija za radioaktivne odpadke, Parmova 53,
Ljubljana, (soba 334/III), kontaktna oseba
Sabina Hajrič, univ. dipl. jur.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 1. 7. 1999, do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 7. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Agencija za radioaktivne odpadke, Parmova 53, 1000 Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 7. 1999 ob 11. uri, Agencija za radioaktivne odpadke, Parmova 53, 1000 Ljubljana, soba 307/III.
12., 13., 14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 20. 7. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
A. Prva skupina meril:
– nabavna vrednosti 69,000.000 SIT,
– višina
lastne
udeležbe
maks.
10,8 mio SIT,
– trajanje leasinga 10 let.
Pri ocenjevanju prispelih ponudb bo prva
skupina meril upoštevana po načelu “ponudba izpolnjuje pogoj” ali “ponudba ne izpolnjuje pogoja”. V primeru, ko ponudba izpolnjuje
posamični pogoj, se ji dodeli 2 točki, ki se
nato pomnožita s številom prispelih ponudb;
če ponudba pogoja ne izpolnjuje, se ji točk
ne dodeli.
B. Druga skupina meril:
– mesečnega obroka v enakih zneskih
skozi celotno odplačilno obdobje (pogoji leasinga se med odplačevalno dobo ne smejo
spremeniti), ki mora upoštevati vse stroške
(davek na dodano vrednost, premoženjsko
zavarovanje za celotno odplačilno dobo, zavarovanje terjatev, ostali stroški),
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– skupni končni stroški leasinga.
Pri ocenjevanju prispelih ponudb bo druga skupina meril upoštevana po načelu najnižje ponudbe. Najvišje število točk predstavlja število prispelih ponudb (če bodo prispele
tri ponudbe, je maksimalno število točk pri
tem merilu 3 točke). Najnižji izmed ponudb
se dodeli najvišje število točk, vsaka višja
ponudba prejme eno točko manj.
C. Tretja skupina meril:
– ponudniku, ki bo poleg odplačilne dobe 10 let ponudil tudi daljšo odplačilno dobo
(ta mora biti prikazana z odplačilnim načrtom
pod enakimi pogoji, kot za dobo odplačevanja 10 let), se dodeli dodatna točka.
D. Dodatno merilo:
– kolikor bi dve ponudbi dosegli isto
število točk, se ponudbi leasingodajalca z
najnižjimi skupnimi končnimi stroški leasinga
za odplačilno dobo 10 let dodeli dodatna
točka.
Končno oceno ponudbe pomeni seštevek točk posameznih delov ponudbe posameznega ocenjevalca (člana strokovne komisije), po skupinah meril. Izbira najugodnejše ponudbe se ugotovi s seštevkom točk
posameznih ocenjevalcev za posamezne ponudbe; najugodnejša ponudba ja tista, ki zbere največ točk.
18., 19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS z dne
7. 5. 1999 pod št. Ob-3478.
Agencija za radioaktivne odpadke
Št. 2.0.-2048/99
Ob-5118
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Slovenske železnice, d.d., Kolodvorska ul. 11, 1000 Ljubljana, 061/291-29-08.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis storitev brez
omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: dobava in montaža nosilcev
voznih vodov elektrificiranih prog.
Ocenjena
vrednost
naročila:
88,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: elektrificirane proge:
Ljubljana–Zidani Most.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: pravilnik
JŽ-213 (SJŽ, 14 št. 28/84-20).
(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ni posamičnih delov.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: velja nesprejemljivost variant.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek storitve: takoj
po podpisu pogodbe, dokončanje storitve:
30. 11. 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slovenske železnice, d.d., Služba za elektrotehnično dejavnost, Kolodvorska ul. 11, 1000
Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago do 25. 6. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 40.000 SIT, na račun št.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
50100-601-5014744, pri Novi LB, d.d., Trg
republike 2, Ljubljana.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 20. 7. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, soba 205, Kolodvorska ul. 11,
1000 Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 20. 7. 1999 ob
12.30 v prostorih Slovenskih železnic, d.d.,
Kolodvorska ul. 11, 1000 Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% ocenjene vrednosti naročila.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: pogoji financiranja
predstavljeni v razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ni določeno.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve navedene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 20. 7. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– popolna skladnost ponudbe z razpisnimi pogoji (popolna vsebina, vrstni red): 10%,
– ponudbena cena in plačilni pogoji: 25%,
– reference ponudnika: 30%,
– način zagotavljanja in dokazovanja kakovosti: 20%,
– morebitne dodatne ugodnosti: 15%.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije: Peter Rozman, univ. dipl. inž.
elek., tel. 061/29-12-295 ali GSM
041/789-623 od 8. do 15. ure.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: je ni bilo.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo: ga ni bilo.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
Št. 2.0.-2048/99

Ob-5119

1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, faks
061/29-14-822.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: strokovno nadzorstvo nad
sanacijo:
3.1. Podpornega
zidu
od
km
507+600 do km 507+956 (Zidani Most–
Rimske Toplice) železniške proge Zidani
Most–Šentilj.
Ocenjena vrednost del je 2,500.000 SIT.
3.2. Sanacija opornega zidu od km
597+975 do km 598+095 (Maribor–
Šentilj) železniške proge Zidani Most–
Šentilj.
Ocenjena vrednost del je 500.000 SIT.
3.3. Sanacija podpornega zidu od km
543-795 do km 544+187 (Kresnice–

Laze) železniške proge Zidani Most–
Ljubljana.
Ocenjena vrednost del je 1,000.000 SIT.
3.4. Sanacija podpornega zidu v km
540+000 (Litija–Kresnice) železniške
proge Zidani Most–Ljubljana.
Ocenjena vrednost del je 1,800.000 SIT.
4.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
graditvi objektov.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: navedeno
v razpisni dokumentaciji – navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki lahko oddajo ponudbe za vse štiri ali pa za posamezne dele
razpisa pod 3. točko.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek del je predviden v mesecu avgustu 1999, trajanje naročila pa bo skladno s terminskim planom izvajalca gradbenih del in bo predvidoma:
8.1. tri mesece,
8.2. šest tednov,
8.3. dva meseca,
8.4. tri mesece.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktura – Gradbena dejavnost, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, kontaktna oseba je Irena Zore, univ.
dipl. inž. grad., tel. 061/29-14-592, faks
061/29-14-822.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 9. 7. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko dvignejo ponudniki proti plačilu 20.000
SIT na žiro račun naročnika št.
50100-601-5014744.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene do 14. 7. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, (soba 205).
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 14. 7. 1999
ob 10. uri v prostorih Slovenskih železnic
(steklena dvorana).
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: za
zavarovanje resnosti ponudbe mora biti predložena bančna garancija v višini 5% ocenjene razpisane vrednosti in mora veljati do poteka opcije ponudbe.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: financiranje in plačila se
bodo izvajala na podlagi zakona o poroštvu
Republike Slovenije za obveznosti Slovenskih
železnic, d.d., iz naslova posojil (Ur. l. RS, št.
31/99), v skladu z določili zakona o izvrševanju proračuna RS, navodili o izvrševanju proračuna in skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
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Št.

ljeno javno naročilo: samostojni izvajalec v
sodelovanju s podizvajalci, ki jih navede v
ponudbi.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje tovrstne dejavnosti,
– imajo stalno zaposleno ali pogodbeno
angažirano delovno silo.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: veljavnost ponudb
mora biti najmanj 60 dni od dneva, ko poteče rok za oddajo ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– nižja ponudbena cena: 60%,
– boljše reference ponudnika in eventualnih podizvajalcev: 40%.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije o naročilu dobijo ponudniki na
naslovu naročnika, pri Ireni Zore.
19., 20.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

3% od ponudbene vrednosti v trajanju 85 dni
od dneva odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: skladno z zakonodajo
o izvrševanju in izplačevanju proračuna RS.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot
posamezni izvajalec ali kot skupina izvajalcev
s sklenjenim dogovorom o skupnem nastopu.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do 2. 7. 1999 do 12.
ure, pozneje pa ne več.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: kontaktna oseba Dragica Fiegl oziroma Erika Zavnik, tel. 161-91-17 ali 161-91-22.
19., 20.
Občina Ajdovščina

Št. 343-23/99
Ob-5176
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a,
5270 Ajdovščina, 065/161-91-30.
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 učencev v in iz Osnovne šole D. Lokarja Ajdovščina, Osnovne šole Dobravlje in podružnice Črniče,
Osnovne šole Col in podružnice Podkraj
ter Osnovne šole Otlica. Vrednost:
26,500.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Občina Ajdovščina.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
(b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 1. 9. 1999 do 30. 6.
2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, Ajdovščina, tajništvo.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 30. 6. 1999.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 7. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ajdovščina, Cesta 5.
maja 6/a, 5270 Ajdovščina. Ponudba mora
biti predložena v zapečateni kuverti in označena skladno z navodili iz razpisne dokumentacije.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 7. 1999, ob 10. uri, sejna soba Občine
Ajdovščina.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini

Ob-5178
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.,
Ljubljana, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana,
Železniški muzej, faks 061/29-12-922.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila:
– polkrožna remiza za lokomotive; obnova strehe, fasade, notranjosti,
– pomožni objekt; obnova sanitarij za
zunanje obiskovalce,
– zunanja ureditev okoli treh objektov.
Ocenjena vrednost 50,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Železniški muzej, Parmova 35, 1000 Ljubljana.
5. (a), (b)
6.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 3 mesece, oziroma do
16. septembra 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slovenske železnice, d.d., Železniški muzej,
Parmova 35, 1000 Ljubljana, Kontaktna oseba je Mladen Bogič, prof., tel.
061/29-12-641, faks 061/29-12-922.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 24. 6. 1999, od
8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko dvignejo ponudniki proti plačilu 5.000 SIT na žiro
račun naročnika št. 50100-601-5014744, pri
Mojci Zelko (tajništvo) soba 207, Slovenske
železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska 11,
1506 Ljubljana.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene do dne 19. 7. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Železniški muzej, Parmova
35, 1000 Ljubljana, prof. Bogič, ravnatelj.
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11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 19. 7. 1999
ob 10. uri v prostorih Železniškega muzeja ,
Parmova 35, Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: za
zavarovanje resnosti ponudbe mora biti predložena bančna garancija v višini 5% ocenjene razpisane vrednosti in mora veljati do preteka opcije ponudbe.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila oziroma sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: financiranje in plačila se bodo izvajala v skladu z določili zakona o izvrševnju proračuna RS in navodili o
izvrševanju proračuna v skladu z razpisno
dokumentacijo.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
naročilo: samostojni izvajalec v sodelovanju
s podizvajalci, ki jih navede v ponudbi.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika 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: veljavnost ponudbe mora biti najmanj 60 dni od dneva, ko
poteče rok za oddajo ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen):
– najnižja ponudbena cena – 50%,
– boljše reference – 40%,
– krajši rok izdelave – 10%.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije o naročilu dobijo ponudniki na
naslovu, pri prof. Mladenu Bogiću.
Ogled popolne projektne dokumentacije
je mogoč pri prof. Bogiću po predhodnem
dogovoru. …………………….
19., 20.
Slovenske železnice, d.d.,
Ljubljana
Ob-5198
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana, 061/125-98-23.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalcev storitev brez omejitev.
3. Vrsta storitve, opis ter ocenjena vrednost naročila:
(a) Izvedba storitev obsega naslednje naloge:
3.1. Vzdrževanje informacijske mreže
med šolami in delodajalci za potrebe poklicne orientacije mladine in odraslih.
3.2. Organiziranje različnih oblik povezovanja med šolami, podjetji, ter v njih
zaposlenimi strokovnjaki za posamezna
poklicna področja za mladino in odrasle.
3.3. Publiciranje in nabava poklicno informativnih gradiv za potrebe poklicne
orientacije mladine in odraslih v Sloveniji.
3.4. Priprava usposabljanja, seminarjev, konferenc in sejmov za potrebe poklicne orientacije mladine in odraslih v
Sloveniji.
(b) Ocenjena vrednost naročila je skupaj
6,600.000 SIT,
– za postavki 3.1. in 3.2. 3,600.000 SIT,
– za postavki 3.3. in 3.4. 3,000.000 SIT.
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4. Kraj izvedbe: Ljubljanska regija.
5. (a), (b), (c)
6. 7 (a), (b)
8. Predvideni čas izvedbe naročila: do
konca decembra 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,
Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana – vložišče,
v delovnem času zavoda.
b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od dneva razpisa, v
delovnih dnevih zavoda, do 28. 6. 1999 v
času od 8. do 12. ure.
(c)
10. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: rok za oddajo ponudbene dokumentacije je 30. 6. 1999 do 12.
ure, v zaprti kuverti, z oznako “Ne odpiraj,
ponudba za javni razpis!” z navedbo javnega
razpisa v Uradnem listu RS; na zadnji strani
morajo biti navedeni podatki pošiljatelja ponudbe.
(b) Polni naslov, kamor je treba predložiti
ponudbe: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana.
11. Datum in čas odpiranja ponudb: datum odpiranja ponudb je 30. 6. 1999 v mali
dvorani v Centru za informiranje in poklicno
svetovanje, Smoletova 12, 1000 Ljubljana
ob 13. uri.
12. Znesek, vrsta in trajnost veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ni potrebno.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila: naročnik storitev bo zagotovil plačilo v
skladu z navodili o izvrševanju proračuna RS
in pravilnikom o postopkih za plačilo iz proračuna.
14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti:
– izpolnjen vprašalnik za izvajalce programa,
– registracija pravne osebe v RS; če je
ponudnik fizična oseba, osebne podatke,
– izpolnjena razpisna obrazca PORŠ1 in
PORŠF,
– izjavo, da ponudnik v celoti sprejema
razpisne pogoje in je v primeru, da je izbran,
pripravljen skleniti pogodbo.
Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki so navedeni v razpisni dokumentaciji v navodilih za izdelavo ponudbe.
16.
17. Merila za dodelitev naročila:
– dejavnost izvajalca,
– kadrovska zasedba,
– reference za izvajanje navedenih del,
– cena.
Merila za izbor so navedena v razpisnih
pogojih.
18. Dodatne informacije: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška ulica
12, 1000 Ljubljana, tel 061/ 302 751,302
752, kontaktna oseba Barbara Gregorič Brezavšček.
Rok za obvestilo o izbiri: o izidu bodo
izvajalci obveščeni najkasneje v 15-ih dneh
od dneva odpiranja vlog.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
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Št. 01-350-01-14/98
Ob-5200
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3,
1310 Ribnica, telefaks: 061/861-091.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena vrednost naročila:
(a) izdelavo sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ribnica in srednjeročnega
družbenega plana Občine Ribnica ter
(b) izdelavo sprememb in dopolnitev
prostorsko ureditvenih pogojev (PUP) za
območje Občine Ribnica.
Ocenjena vrednost naročila: 8,000.000
SIT.
4. Kraj izvedbe: Občina Ribnica.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: izvedba naročila je v skladu z zakonom
o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur.
l. RS, št. 44/97) rezervirana za dejavnost
urbanističnega načrtovanja.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
urejanju prostora, navodilo o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin, program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ribnica za obdobje 1986–2000 in
srednjeročnega družbenega plana Občine
Ribnica za obdobje 1986–1990 in programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev (PUP) za območje Občine Ribnica.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: pravne osebe morajo navesti ime in strokovno kvalifikacijo oseb, odgovornih za izvedbo naloge.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki morajo ponuditi vsa
razpisana dela v kompletu.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso možne.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja del storitve:
– izdelava osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov se dostavi občinskemu svetu najkasneje v enem letu po
podpisu pogodbe,
– izdelava osnutka sprememb in dopolnitev PUP na območju Občine Ribnica pa se
dostavi občinskemu svetu najkasneje v 90.
dneh po pridobitvi mnenj in pogojev soglasodajalcev.
9. (a) Popolni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Ribnica, oddelek za okolje in prostor,
Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, telefon
861-090.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do vključno 2. 7.
1999, vsak delovni dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena za razpisno dokumen-

tacijo je 10.000 SIT, plačilo z virmanom na
žiro
račun
Občine
Ribnica
št.
51310-630-12019, s pripisom “razpisna dokumentacija-planski akti”.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 9. 7. 1999 do 10. ure, ne glede na način dostave.
(b) Popoln naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Ribnica, oddelek za okolje in prostor, Gorenjska cesta 3,
1310 Ribnica z oznako “Ne odpiraj – Ponudba za izdelavo planskih aktov”. Ponudbe
morajo biti predložene v zapečateni kuverti
in označene skladno z navodili iz razpisne
dokumentacije.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 9. 7. 1999 ob 11.
uri na naslovu naročnika, v sejni sobi Občine
Ribnica.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudb, če so v tem postopku zahtevana: kot
garancija za resnost ponudbe mora ponudnik predložiti bančno garancijo v znesku
400.000 SIT in jo naročnik lahko vnovči,
kolikor ponudnik v opcijskem roku odstopi
od ponudbe.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanja na merodajna določila v
drugih dokumentih: opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: izbrani izvajalec mora z naročnikom skleniti pogodbo najkasneje v roku
30 dni od pravnomočnosti sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovanje in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora imeti registrirano dejavnost
urbanistično načrtovanje.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: ponudnik lahko
odstopi od ponudbe do poteka roka za oddajo naročila.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena,
– rok izvedbe,
– reference,
– ugodnosti.
18. Druge informacije o naročilu: obvezna računalniška izdelava grafičnih kart.
19., 20.
Občina Ribnica
Št. 34001-0021/99
Ob-5202
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240
Kamnik, faks 061/818-119.
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 prevozov
šoloobveznih otrok za potrebe javnih zavodov v Občini Kamnik za šolsko leto
1999/2000.
Ocenjena vrednost naročila: 28,500.000
SIT.
4. Kraj izvedbe: Občina Kamnik.
5. (a)
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(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
prevoznih pogodbah v cestnem prometu.
(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudnik se lahko prijavi za opravljanje prevozov tudi za posamezno šolo.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 1. 9. 1999 do 25. 6.
2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Kamnik, Oddelek za družbene dejavnosti, Glavni trg 24, 1240 Kamnik.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je potrebno dvigniti najkasneje do 24. 6.
1999 do 12. ure, z izkazanim potrdilom o
plačilu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 5.000 SIT na ŽR Občine
Kamnik št. 50140-695-62233.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 9. 7. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Kamnik, Glavni trg
24, Kamnik, vložišče, soba št. 1.
Zapečatene kuverte morajo biti opremljene z naslovom ponudnika in s pripisom: “Ponudba za prevoze – ne odpiraj”.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 12. 7. 1999 ob 11. uri
v sobi št. 9, v zgradbi Občine Kamnik.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudbi je potrebno priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 100.000 SIT.
13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: z izbranim ponudnikom bo
sklenjena prevozna pogodba za dobo treh let.
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: 20. 7. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): so navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: Anton
Kamin, vodja Oddelka za družbene dejavnosti, na tel. 818-105.
19., 20.
Občina Kamnik
Št. 011-04-20/98
Ob-5204
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška
19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: izdelava IP za rekonstrukcije ceste R1-216/1175 Krka-Žužemberk,
od km 6.600 do km 11.000 Gabrovčec-Prapreče.

Št.

Ocenjena vrednost: 10,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Krka–Žužemberk.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: izpolniti
obrazce v razpisni dokumentaciji (Poglavje 10).
6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo, ki je
v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 4 mesece po sklenitvi
pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-8336,
faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko poravnajo pri blagajni (soba št. 416) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 15.07.1999 do
12.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana;
vložišče, soba št. 105/I. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne
odpiraj! Ponudba za izdelavo IP za rekonstrukcije ceste R1-216/1175 Krka-Žužemberk, od km 6.600 do km 11.000 Gabrovčec-Prapreče.”-L.R.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 15. 7. 1999
ob 13. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 320/III.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki
mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna
določila v drugih dokumentih: naročilo v
celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, navedenih v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96,
78/97, 87/97, 34/98 in 91/98) in na
njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot
posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
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nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji.
(poglavju 10).
16. Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja
ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena
18. Druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Lidija Rožen, univ.
dipl. inž. grad., Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, tel. 061/178-8300.
Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa je 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.
Direkcija za ceste
Št. 011-04-20/98
Ob-5205
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in
zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: izdelava PGD, PZI rekonstrukcije ceste L 2226 Slovenska vas.
Ocenjena vrednost: 9,500.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Slovenska vas.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: izpolniti
obrazce v razpisni dokumentaciji (Poglavje
10).
6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo, ki je
v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 3 mesece po sklenitvi
pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-8336,
faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko
poravnajo pri blagajni (soba št. 416)
oziroma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 21. 7. 1999
do 9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba št. 105/I. Zapečatene kuverte
morajo biti jasno označene z napisom “Ne
odpiraj! Ponudba za izdelavo PGD, PZI rekonstrukcije ceste L 2226 Slovenska
vas.”-S.V.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
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11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 21. 7. 1999
ob 10. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 320/III.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki
mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in /ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naročilo v celoti financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo plačal opravljena dela v rokih plačil, navedenih v zakonu
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98
in 91/98) in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot
posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji.
(Poglavju 10).
16. Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja
ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
18. Druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Slavica Veršič, univ.
dipl. inž. arh., Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, tel. 061/178-8300.
Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa je 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-20/98
Ob-5206
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in
zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: izdelava IP za obnovo regionalne ceste RT-912/7302 Zali Log-Davča od km 0+000 do km 7.856.
Ocenjena vrednost: 14,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Zali Log-Davča.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: izpolniti obrazce v razpisni dokumentaciji (Poglavje 10).
6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo, ki je
v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
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8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 5 mesecev po sklenitvi
pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-8336,
faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko poravnajo pri blagajni (soba št. 416) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 21. 7. 1999 do
10.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba št. 105/I. Zapečatene kuverte
morajo biti jasno označene z napisom “Ne
odpiraj! Ponudba za izdelava IP za obnovo
regionalne ceste RT-912/7302 Zali
Log-Davča od km 0+000 do km
7.856.”-K.D.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 21. 7. 1999
ob 11. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 320/III.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki
mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naročilo v celoti financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo plačal opravljena dela v rokih plačil, navedenih v zakonu
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98
in 91/98) in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot
posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji.
(poglavju 10).
16. Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja
ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
18. Druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Karmen Dešman, univ. dipl. inž. grad., Družba za državne
ceste,
d.o.o.,
Tržaška
19a,
tel. 061/178-8300. Rok v katerem bodo

ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
je 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
Direkcija RS za ceste
Ob-5220
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska
10,
Slovenska
Bistrica,
tel. 062/811-241, faks 062/811-141.
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 prevozov predšolskih in šolskih otrok v vrtce in osnovne šole občine Slovenska Bistrica v letu
1999/2000. Ocenjena vrednost naročila je
70,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Občina Slovenska Bistrica.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: izvedba naročila z zakonom ni
rezervirana za specifičen poklic, če ponudnik izpolnjuje vse zahteve razpisne dokumentacije in je registriran za opravljanje zahtevanih storitev.
(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), zakon o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96,
23/96).
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: po razpisni
dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitev, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki oddajo ponudbo za
vsako relacijo posebej, sklop relacij ali za
vse relacije, vendar mora biti ponujena cena
razvidna za vsako relacijo posebej.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko ponudi samo varianto po razpisni dokumentaciji.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: šolsko leto 1999/2000,
začetek 1. 9. 1999 in zaključek 24. 6. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Vložišče Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica, prva stavba,
2. nadstropje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak dan od 7.30 do 12. ure
do 10. 7. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: ob dvigu je potrebno predložiti
dokazilo o plačilu stroškov razpisne dokumentacije v višini 5.000 SIT na ŽR Občine Slovenska Bistrica, štev. 51810-630-25589, sklic
na številko 65 pri APP ali plačilo na blagajni
Občine Slovenska Bistrica.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: torek, 20. 7. 1999 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Slovenska Bistrica,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Oddelek za družbene dejavnosti, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba - ne odpiraj”, z
navedbo predmeta naročila “prevozi predšolskih in šolskih otrok”, naslovom Občina
Slovenska Bistrica, Oddelek za družbene dejavnosti, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska
Bistrica; na hrbtni strani pa mora biti označen
naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Javno odpiranje ponudb bo v sredo, dne 21. 7.
1999 ob 9. uri, na naslovu Občina Slovenska
Bistrica, Kolodvorska 10, II. nadstropje, Slovenska Bistrica. Odpiranje bo vodila Iva Soršak. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni
na javnem odpiranju ponudb, morajo predložiti
pisno pooblastilo za zastopanje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od vrednosti dela javnega razpisa, na
katerem konkurira ponudnik. Veljavnost
bančne garancije najmanj 60 dni od izteka
razpisnega roka.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na merodajna določila v drugih dokumentih: cene šolskih prevozov so v celotnem šolskem letu fiksne in
vključujejo davek na dodano vrednost.
Obračun opravljenih prevozov se opravlja
po principu dejansko opravljenih prevozov.
Izvajalec izstavi račun zadnjega v mesecu
za tekoči mesec. Rok za potrditev računa s
strani naročnika je 8 dni, rok plačila pa 30
dni po izstavitvi računa. Avansi niso možni.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 21. 7. 1999 (do
poteka roka za oddajo ponudbe).
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– najugodnejša cena,
– 10% višja cena od najugodnejše, če
nudi dodatne ugodnosti in ima več izkušenj
pri prevozu otrok.
18. Druge informacije o naročilu: ponudniki morajo svoje storitve nuditi kvalitetno in v skladu s cestnoprometno zakonodajo. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku 15. dni po odpiranju
ponudb.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera ni bila
objavljena.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo: ni bil objavljen.
Občina Slovenska Bistrica
Št. 90215-1/1999-4
Ob-5234
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana;
faks 061/178-49-09.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Št.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: naročilo obsega naslednje naloge in sicer:
3.1 vzdrževanje in posodobitev programske opreme in baz podatkov Registra prostorskih enot ter uvedba novih
vrst prostorskih enot v Register prostorskih enot.
Predvidena
vrednost
naročila
je
16,500.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo v prostorih izvajalca.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: brez omejitev.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
geodetski službi.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: ponudniki morajo navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, ki je odgovorno za izvedbo
naloge kot je določeno v razpisni dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: delov storitev ni.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: izvedba posamezne naloge poteka
po zahtevah naročnika, opredeljenih v razpisni dokumentaciji.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanja naloge je opredeljen z uveljavitvijo pogodbe, dokončanje pa je določeno v razpisni dokumentaciji.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba: Nives Jurcan, soba P03. tel.
061/178-49-22.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 5. 7. 1999 do 12.
ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): negotovinsko plačilo; cena enega izvoda razpisne
dokumentacije je 2.500 SIT - ŽR:
50100-630-10014.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 7. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Nives Jurcan, soba P03.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
9. 7. 1999 ob 10. uri; Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12,
1000 Ljubljana, sejna soba v pritličju.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od vrednosti ponudbe z veljavnostjo do
30. 7. 1999.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: nalogo 3.1 v celoti financira naročnik.

48 / 18. 6. 1999 / Stran 3295
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudnik ima lahko podizvajalce. Njihovo pravno razmerje določa razpisna dokumentacija.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
so določene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 9. 7. 1999 po
9. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): so določena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: kontaktna oseba iz 9. točke te objave.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: 21. 5. 1999.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 21. 5. 1999 pod št.
4016: to je druga objava.
Geodetska uprava RS
Št. 110-1/99
Ob-5237
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje, izpostava Ljubljana; Einspielerjeva 6,
telefaks 136-97-46.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena vrednost naročila: opravljanje storitev pridobivanja zemljišč za potrebe gradnje hitre
ceste Gorišnica – Ormož.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
33,160.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Gorišnica – Ormož.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ne.
(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitev: da
6. Navedba posamičnih delov storitev, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: da.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitev: rok pričetka del je takoj po prejemu odločb o parcelaciji in
ustrezne dokumentacije. Rok dokončanja
del je 6 mesecev po prejemu ustrezne dokumentacije.
9. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
št. 104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular, tel. 178-84-39, faks 178-83-32.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 20. 7. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 3.500 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko
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poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.
10. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 20. 7.
1999 do 8.30.
(b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbe: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
Opravljanje storitev pridobivanja zemljišč za
potrebe gradnje hitre ceste Gorišnica – Ormož”. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 20. 7. 1999
ob 9. uri na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
sejna soba št. 320/III.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 994.800 SIT in veljavnostjo 91
dni od datuma odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročilo v celoti financira
naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v pogodbi kot obvezni
sestavini razpisne dokumentacije.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot
posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
15. Zahteva glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnja 3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.
16.
17. Merilo za dodelitev naročila teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji
18. Druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Suzana Miklič, dipl.
jur. – Družba za Državne ceste d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel. 136-94-94, faks
136-95-52.
19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 10. 4. 1999 pod št.
Ob-2523 objava o izidu pa dne 11. 6. 1999
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/99
Ob-5238
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje, izpostava Ljubljana; Einspielerjeva 6,
telefaks 136-97-46.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev
3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena vrednost naročila: dokončna premoženjskopravna ureditev AC odseka Arja vas –
Vransko.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
31,615.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Arja vas – Vransko.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ne.
(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitev: da.
6. Navedba posamičnih delov storitev, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ne.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitev: rok pričetka del je takoj po prejemu odločb o parcelaciji in
ustrezne dokumentacije. Rok dokončanja
del je 6 mesecev po prejemu ustrezne dokumentacije.
9. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
št. 104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular, tel. 178-84-39, faks 178-83-32.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 20. 7. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 3.500 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.
10. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 20. 7.
1999 do 9.30.
(b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbe: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
Dokončna premoženjskopravna ureditev AC
odseka Arja vas – Vransko”. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 20. 7. 1999
ob 10. uri na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
sejna soba št. 320/III.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 948.450 SIT in veljavnostjo 91
dni od datuma odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročilo v celoti financira
naročnik iz lastnih sredstev. Način plačeva-

nja z roki je določen v pogodbi kot obvezni
sestavini razpisne dokumentacije.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot
posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
15. Zahteva glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti,
priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo
za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno
stanje oziroma poročilo revizorjev za zadnja
3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.
16.
17. Merilo za dodelitev naročila teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Katarina Krafogel,
dipl. jur. – Družba za Državne ceste d.o.o.,
Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel. 136-94-94,
faks 136-95-52.
19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 10. 4. 1999 pod št.
Ob-2524 objava o izidu pa dne 11. 6. 1999.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/99
Ob-5239
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje, izpostava Ljubljana; Einspielerjeva 6,
telefaks 136-97-46.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena vrednost naročila: poročilo o vplivih na okolje
za AC Fram – Hajdina.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
16.000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: AC Fram – Hajdina.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ne.
(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitev: da.
6. Navedba posamičnih delov storitev, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ne.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitev: rok izdelave osnutka poročila o vplivih na okolje je do razgrnitve osnutka LN, predloga pa do izdelave predloga
LN. Celoten rok izdelave je vezan na terminski potek priprave LN, predvidoma 90 dni.
9. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu: Družba za državne ceste
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d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
št. 104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular, tel. 178-84-39, faks 178-83-32.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 22. 7. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.
10. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 22. 7.
1999 do 8.30.
(b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbe: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
Poročilo o vplivih na okolje za AC Fram –
Hajdina”. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 22. 7. 1999
ob 9. uri na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
sejna soba št. 320/III.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 480.000 SIT in veljavnostjo 91
dni od datuma odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročilo v celoti financira
naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v pogodbi kot obvezni
sestavini razpisne dokumentacije.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot
posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
15. Zahteva glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnja 3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.
16.
17. Merilo za dodelitev naročila teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Mojca Novak, dipl.
inž. – Družba za Državne ceste d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel. 136-25-25, faks
136-25-44.
19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 19. 3. 1999 pod št.
Ob-1885 objava o izidu pa dne 11. 6. 1999.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št.

Št. 110-1/99
Ob-5240
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje, izpostava Ljubljana; Einspielerjeva 6,
telefaks 136-97-46.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena vrednost naročila: poročilo o vplivih na okolje
za HC Jagodje – Lucija.
Ocenjena vrednost naročila je 6,000.000
SIT.
4. Kraj izvedbe: HC Jagodje – Lucija.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ne.
(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitev: da.
6. Navedba posamičnih delov storitev, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ne.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitev: rok izdelave 1. faze pVO
(posnetek ničelnega stanja, opredelitev
1:5000) in predlog ukrepov je 1 mesec po
prejemu kartnega gradiva v M 1:5000. rok
zaključka pVO k osnutku LN je 5 dni po
uskladitvi izdelanega IP, rok za dopolnitve pa
do izdelave predloga LN. Izdelovalec PVO je
dolžan zagotoviti vse popravke po reviziji v
roku 7 dni.
9. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
št. 104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular, tel. 178-84-39, faks 178-83-32.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 9. 7. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 4.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.
10. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 9. 7.
1999 do 8,30.
(b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbe: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
Poročilo o vplivih na okolje za HC Jagodje –
Lucija” Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 9. 7. 1999
ob 9. uri na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
sejna soba št. 220/II.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
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ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 180.000 SIT in veljavnostjo 91
dni od datuma odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročilo v celoti financira
naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v pogodbi kot obvezni
sestavini razpisne dokumentacije.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot
posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
15. Zahteva glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnja 3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.
16.
17. Merilo za dodelitev naročila teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje mag. Barbara Likar, dipl. inž. – Družba za Državne ceste
d.o.o.,
Ljubljana,
Einspielerjeva
6,
tel. 136-25-25, faks 136-25-44.
19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 19. 3. 1999 pod št.
Ob-1883 objava o izidu pa dne 11. 6. 1999.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/99
Ob-5241
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje, izpostava Ljubljana; Einspielerjeva 6,
telefaks 136-97-46.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena vrednost naročila: poročilo o vplivih na okolje
za HC Koper – Izola.
Ocenjena vrednost naročila je 6,000.000
SIT.
4. Kraj izvedbe: HC Koper – Izola.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ne.
(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitev: da.
6. Navedba posamičnih delov storitev, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ne.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b)
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8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitev: rok izdelave 1. faze pVO
(posnetek ničelnega stanja, opredelitev
1:5000) in predlog ukrepov je 1 mesec po
prejemu kartnega gradiva v M 1:5000. Rok
zaključka pVO k osnutku LN je 5 dni po
uskladitvi izdelanega IP, rok za dopolnitve pa
do izdelave predloga LN. Izdelovalec PVO je
dolžan zagotoviti vse popravke po reviziji v
roku 7 dni.
9. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
št. 104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular, tel. 178-84-39, faks 178-83-32.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 9. 7. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 4.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.
10. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 9. 7.
1999 do 9.30.
(b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbe: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
Poročilo o vplivih na okolje za HC Koper –
Izola”. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 9. 7. 1999
ob 10. uri na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
sejna soba št. 220/II.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 180.000 SIT in veljavnostjo 91
dni od datuma odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročilo v celoti financira
naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v pogodbi kot obvezni
sestavini razpisne dokumentacije.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot
posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
15. Zahteva glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnja 3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.
16.
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17. Merilo za dodelitev naročila teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje mag. Barbara Likar, dipl. inž. – Družba za Državne ceste
d.o.o.,
Ljubljana,
Einspielerjeva
6,
tel. 136-25-25, faks 136-25-44.
19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 12. 3. 1999 pod št.
Ob-1884, objava o izidu pa dne 11. 6. 1999.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Ob-5250
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Oplotnica, Grajska cesta 1,
Oplotnica,
tel.
062/842-050,
faks
062/842-05-09.
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 prevozov predšolskih in šolskih otrok v vrtce in osnovne šole občine Oplotnica v letu
1999/2000. Ocenjena vrednost naročila je
12,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Občina Oplotnica.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: izvedba naročila z zakonom ni
rezervirana za specifičen poklic, če ponudnik izpolnjuje vse zahteve razpisne dokumentacije in je registriran za opravljanje zahtevanih storitev.
(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), zakon o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96,
23/96).
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: po razpisni
dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitev,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki oddajo ponudbo za vsako relacijo posebej, sklop
relacij ali za vse relacije, vendar mora
biti ponujena cena razvidna za vsako
relacijo posebej.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: ponudnik lahko ponudi samo varianto po razpisni dokumentaciji.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: šolsko leto 1999/2000,
začetek 1. 9. 1999 in zaključek 24. 6. 2000.
9.(a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: tajništvo Občine Oplotnica, Grajska cesta 1,
Oplotnica.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak dan od 7.30 do 12. ure
do 12. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu je potrebno predložiti dokazilo o plačilu stroškov razpisne dokumentacije v višini 5.000 SIT na ŽR Občine
Oplotnica, štev. 51810-630-26079, sklic na
številko 171 pri APP ali plačilo na blagajni
Občine Oplotnica.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: sreda, 21. 7. 1999 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Oplotnica, Grajska
cesta 1, Oplotnica. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba
- ne odpiraj”, z navedbo predmeta naročila
“prevozi predšolskih in šolskih otrok”, naslovom Občina Oplotnica, Grajska cesta 1,
2317 Oplotnica; na hrbtni strani pa mora biti
označen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v četrtek, dne
22. 7. 1999 ob 9. uri, na naslovu Občina
Oplotnica, Grajska cesta 1, Oplotnica. Odpiranje bo vodila Irena Cehtl. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od vrednosti dela javnega razpisa, na
katerem konkurira ponudnik. Veljavnost
bančne garancije najmanj 60 dni od izteka
razpisnega roka.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: cene šolskih prevozov
so v celotnem šolskem letu fiksne in vključujejo davek na dodano vrednost. Obračun
opravljenih prevozov se opravlja po principu
dejansko opravljenih prevozov. Izvajalec izstavi račun zadnjega v mesecu za tekoči mesec. Rok za potrditev računa s strani naročnika je 8 dni, rok plačila pa 30 dni po izstavitvi računa. Avansi niso možni.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 21. 7. 1999 (do
poteka roka za oddajo ponudbe).
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– najugodnejša cena,
– 10% višja cena od najugodnejše, če
nudi dodatne ugodnosti in ima več izkušenj
pri prevozu otrok.
18. Druge informacije o naročilu: ponudniki morajo svoje storitve nuditi kvalitetno in v skladu s cestnoprometno zakonodajo. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku 15. dni po odpiranju
ponudb.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera ni bila
objavljena.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo: ni bil objavljen.
Občina Oplotnica
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ZJN-03-B - 42. člen
Naročilo objave glavnih
podatkov o izidu razpisa za blago
Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa za nabavo blaga po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih
Št. 054/99
Ob-5011
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
ponudnika brez omejitev.
3. Datum izbire: 24. 5. 1999.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Thomson, Francija za elektronke: YD
1381,
– Siemens, Nemčija za elektronke: RS
1054, YL 1057,
– Richardson, Italija za elektronke: 3CX
1500 A7, 3CX 3000 A7, 4CX 12000A,
4CX 20000 C, 5CX 1500A, YL 1340, YL
1440,
– F.A. Bernhardt, Nemčija za elektronke: CX2708, IOT8404.
6. (a) Kraj dobave: RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
1. blagovna skupina: (dobavitelj
Thomson) 5 kosov elektronk,
2. blagovna skupina: (dobavitelj Siemens) 8 kosov elektronk,
3. blagovna skupina: (dobavitelj Richardson) 12 kosov elektronk,
4. blagovna skupina: (dobavitelj F.A.
Bernhardt) 2 kosa elektronk.
7. Pogodbena vrednost:
1. blagovna skupina: 1,621.925 SIT,
2. blagovna skupina 4,003.777 SIT,
3. blagovna skupina: 4,994.948 SIT,
4. blagovna skupina: 8,165.207 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
navedba najvišje ali najnižje vrednosti ponudbe v posamezni blagovni skupini ali za celoto
ni možna, ker nobeden od ponudnikov ni ponudil vseh posameznih elektronk po treh blagovnih skupinah pa tudi ne v celoti.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: po razpisnih merilih.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 30-31 z dne 30. 4. 1999.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-5012
1. Naročnik, poštni naslov: Center za izobraževanje in usposabljanje “Nikolaj Pirnat”,
Idrija, IX. korpusa 17, Idrija, tel./faks
065/71-052.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitv.

Št.

3. Datum izbire: 31. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): kot so bila navedena v razpisni
dokumentaciji.
Javno naročilo ni bilo dodeljeno za skupino živil: IV. skupina (jajca) razpisni obrazec 7 Č – samo en ponudnik; VI. skupina
(sveže sadje in zelenjava) razpis. obr. 7 e
– samo en ponudnik in za skupino X. (zamrznjeni izdelki iz testa) razpis. obr. 7 i –
samo en ponudnik.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Agro IND Vipava, Vipava (I. skupina),
– Perutnina Ptuj, Potrčeva c. 10, Ptuj (II.
skupina),
– Brumec Rucigaj, d.o.o., Loka pri
Mengšu, Mengeš (III. skupina),
– Mercator Rudar Idrija, Idrija (V., VII.,
IX. in XII. skupina),
– Pekarna Vidmar Idrija, Gradnikova 6a,
Idrija (XI. skupina).
6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
I. skupina – 942.596,20 SIT, 539.210
SIT,
II. skupina – 861.840 SIT, 354.875,60
SIT,
III. skupina – 410.445 SIT, 210.000
SIT,
V. skupina – 147.171 SIT, 14.560 SIT,
VII. skupina – 142.057 SIT, 45.400 SIT,
IX. skupina – 159.929,80 SIT, 46.287
SIT,
XI. skupina – 586.965 SIT, 16.556,71
SIT,
XII. skupina – 712.391,95 SIT, 335.640
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 16 z dne 19. 3. 1999, Ob-1745.
Center za izobraževanje in
usposabljanje Nikolaj Pirnat, Idrija
Št. 053/99
Ob-5013
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
ponudnika brez omejitev.
3. Datum izbire: 20. 5. 1999.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– za 1. blagovno skupino: Birox, d.o.o.,
Ljubljana, Ilir, d.o.o., Ljubljana,
– za 2. blagovno skupino: Petra Marketing, d.o.o., Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
1. blagovna skupina: tonerji in kartuše,
2. blagovna skupina: obnova kartuš.
7. Pogodbena vrednost: ca. 7,000.000
SIT;
1. blagovna skupina: ca. 6,000.000
SIT,
2. blagovna skupina: ca. 1,000.000
SIT.
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8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: za prvo blagovno skupino bo naročilo oddano obema
izbranima ponudnikoma v sorazmernih deležih razpisane vrednosti.
9. Število prejetih ponudb: 11 (blagovna
skupina 1 - 10, blagovna skupina 2-4).
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. blagovna skupina Lemit, Rimske Toplice
–
7,108.948
SIT,
Birox
5,824.232,90 SIT,
2. blagovna skupina Lemit, Rimske Toplice – 249.564 SIT, Petra M. 128.712 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 28-29 z dne 23. 4. 1999.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 3/99
Ob-5014
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni
dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Maribor, Ul.
talcev 9.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 8. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naročila: cena: 80%, reference: 10%, plačilni
pogoji: 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Extra Lux, d.o.o., Martinčeva 13, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: fco ekonomat naročnika – razloženo, Ul. talcev 9, Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material in razni obrazci.
7. Pogodbena
vrednost:
15,420.936,65 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 18,580.894 SIT, 15,280.551,05 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 36 z dne 14. 5. 1999, Ob-3642.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca,
Maribor
Št. 0404-4/99-37
Ob-5015
1. Naročnik, poštni naslov: RS Varuh človekovih pravic, Dunajska cesta 56, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
dobavitelja brez omejitev.
3. Datum izbire: 13. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na podlagi prejetih ponudb na
javno naročilo št. 0404-4/99 z dne 6. 4.
1999 je strokovna komisija za vodenje postopka oddaje javnega naročila za nabvo
enega prenosnega računalnika po temeljitem pregledu ponudbenih pogojev posameznih dobaviteljev ugotovila, da samo ena
od formalno popolnih ponudb ustreza vsem
zahtevam razpisne dokumentacije, določenim v 6. točki posebnih razpisnih pogojev –
tehničnim zahtevam za prenosni računalnik,
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ostalih pet ponudb pa tem zahtevam ne
ustreza.
Skladno s prvim odstavkom 41. člena
zakona o javnih naročilih ugotavljamo, da
javni razpis za nabavo enega prenosnega
računalnika zaradi prejete ene same formalno popolne ponudbe, ki ustreza zahtevam
razpisne dokumentacije, ni uspel.
5.
6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 750.090 SIT, 506.800 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 24 z dne 10. 4. 1999, Ob-2491.
RS Varuh človekovih pravic
Ob-5016
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Komunala Kranj, p.o., Mirka Vadnova
1, Kranj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 7. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): kot merila za izbiro so se upoštevali: starost oziroma število opravljenih delovnih ur (ponder 20), cena (ponder 20),
plačilni pogoji (ponder 15), tehnične karakteristike (ponder 10), rok dobave (ponder 5),
reference (ponder 10), servisiranje (ponder
10), garancija (ponder 5) in ostale ugodnosti
(ponder 5). Vsako merilo je bilo ocenjeno z
oceno od 0 do 10 na podlagi primerjave
vseh prispelih ponudb. Ocene so se lahko
tudi ponavljale, kolikor je bil ponujen element med različnimi ponudniki enakovreden.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Exprum, d.o.o., Trzin, Blatnica 1, Mengeš.
6. (a) Kraj dobave: fco Kranj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: kompaktor za kompaktiranje komunalnih odpadkov, delovna teža 28 ton, kolesa s konicami, motor turbo
diessel moči vsaj 200 kW, dvokrožni zavorni sistem, diski oljno hlajeni na vseh štirih
kolesih, osi z bočnimi reduktorji in 100%
zaporo diferenciala na prednji osi, hidrostatično zglobno krmiljenje, zvočno izolirana in
klimatizirana kabina, grelec motorja.
7. Pogodbena vrednost: 17,860.250 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 50,844.500 SIT, 17,860.250 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 24 z dne 10. 4. 1999, Ob-2594.
Javno podjetje Komunala Kranj, p.o.
Kranj
Ob-5017
1. Naročnik, poštni naslov: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170, Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
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3. Datum izbire: 4. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): v postopku vrednotenja in ocenjevanja ponudb so bila upoštevana merila,
ki so bila objavljena v Ur. l. RS, št. 32-33,
7. 5. 1999 (Ob-3408):
– cena,
– usklajenost s teh. specifikacijami in
morebitne boljše performanse ponujene
opreme,
– servis,
– reference,
– kadrovska struktura,
– ostale ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: PCX Computers, d.o.o.,
Stegne 15, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Dravske elektrarne
Maribor, Obrežna 170, Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– osebni računalniki 30 kom,
– zasloni 30 kom,
– tiskalnik 1 kom,
– CD ReWritable enota 1 kom.
7. Pogodbena vrednost: 7,601.500 SIT
(vrednost brez prometnega davka).
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe (brez PD): 9,503.878 SIT, 7,601.500
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 33 z dne 7. 5. 1999, Ob-3408.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.
Št. 0404-4/99-36
Ob-5018
1. Naročnik, poštni naslov: RS Varuh človekovih pravic, Dunajska cesta 56, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
dobavitelja brez omejitev.
3. Datum izbire: 13. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbor najugodnejšega dobavitelja
je bil opravljen skladno z merili objavljenimi
v razpisni dokumentaciji (v 11. točki posebnih razpisnih pogojev).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Liko Pris, d.o.o., Verd 100a,
Vrhnika.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 15 osebnih računalnikov.
7. Pogodbena vrednost: 3,877.650 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 5,703.075 SIT, 3,577.200 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 24 z dne 10. 4. 1999, Ob-2491.
RS, Varuh človekovih pravic
Št. 031-001/990103
Ob-5048
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, Selnica ob
Dravi.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 9. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, kakovost, elementi, ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Euro design, Apače, Podjetje
za opremljanje objektov, Apače 1, Apače.
6. (a) Kraj dobave: OŠ Selnica ob Dravi,
Mariborska 30, Selnica Ob Dravi.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: oprema za učilnice k prizidku OŠ Selnica ob Dravi.
7. Pogodbena vrednost: 16,650.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 27,804.000 SIT, 15,696.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 33 z dne 7. 5. 1999.
Občina Selnica ob Dravi
Št. 0048-308/33-7-99
Ob-5070
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za dobavo svežega
mesa in mesnih izdelkov.
3. Datum izbire: sklepi so bili sprejeti
25. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na javni razpis je prispelo 12
veljavnih (pravočasno prispelih in pravilno
opremljenih) ponudb. Ponudbe, ki za posamezne točke niso bile popolne so bile za te
točke na odpiranju ponudb oziroma pri analizi izločene. Pri ocenjevanju popolnih ponudb je naročnik upošteval vsa merila, podana v razpisni dokumentaciji (cena, kvaliteta, finančno stanje ponudnika in rok dobave pri interventnih – neplaniranih dobavah)
ter izbral najugodnejše ponudnike za posamezne točke iz razpisne dokumentacije, in
sicer:
– za 1. točko (sveže meso): Jurmes, d.d.,
– za 2. točko (mesni izdelki): Jurmes,
d.d.,
– za 3. točko (perutnina): za to točko
javni razpis ni uspel, ker pri pregledu in
ocenjevanju ponudb za to točko nista ostali
popolni ponudbi vsaj dveh ponudnikov,
– za 4. točko (meso in mesni izdelki –
razno): Kras Commerce, d.d.,
– za 5. točko (meso in mesni izdelki –
razno): Mesarstvo Movrin– Peter Movrin,
s.p.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Jurmes, d.d., L. Dobrotniška 15, Šentjur;
– Kras Commerce, d.d., Šepulje 31, Sežana;
– Mesarstvo Movrin – Peter Movrin, s.p.,
Tzo 50, Kočevje.
6. (a) Kraj dobave:
– Uprava skupnih služb, Oddelek prehrane Tacen, Rocenska 56, Ljubljana-Šmartno za artikle iz točk 1, 2 in 3,
– Uprava skupnih služb, Oddelek prehrane DMP, Kotnikova 8, Ljubljana za artikle iz 1., 2. in 3. točke,
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– Uprava skupnih služb, Oddelek za počitniške zadeve, Debeli Rtič, Jadranska 2,
Ankaran za artikle iz 4. točke,
– Uprava skupnih služb, Sektor za oskrbo Gotenica, Kočevska Reka za artikle iz 5.
točke.
(b)
7. Pogodbena vrednost:
– 67,251.360 SIT brez davka (Jurmes,
d.d.),
– 4,219.155 SIT brez davka (Kras Commerce, d.d.),
– 8,645.769,92 SIT brez davka (Mesarstvo Movrin – Peter Movrin, s.p.).
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: (podatke od
4. do 10. točke navesti za vsako pogodbo
posebej, če je bilo naročilo oddano po delih!): s podizvajalcem ne nastopa nihče od
izvajalcev, katerim je naročilo dodeljeno.
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za 1. točko (sveže meso): 39,693.010
SIT, 32,598.300 SIT.
– za 2. točko (mesni izdelki):
34,432.696,10 SIT, 27,899.011,90 SIT.
– za 4. točko (meso in mesni izdelki –
razno): 4,515.668,84 SIT, 4,219.155 SIT.
– za 5. točko (meso in mesni izdelki –
razno): 8,614.265 SIT, 8,107.882,50 SIT.
Vrednosti najnižjih in najvišjih ponudb so
podane brez davka.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 19 z dne 26. 3. 1999, Ob-2078.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-5071
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod RS za
zaposlovanje, Glinška 12, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev za blago.
3. Datum izbire: 27. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, rok, plačila, dodatne ugodnosti. Najugodnejši ponudnik izpolnjuje merila glede najugodnejše cene blaga, plačil in
dodatnih ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SET, d.d., Vevška c. 52,
Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Centralna služba in
območne enote po Sloveniji.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški, računalniški in
drugi potrošni material.
7. Pogodbena vrednost: 100,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 28.383,90 SIT, 18.254,52 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 28-29, dne 23. 4.
1999, Ob-2942.
13.
Zavod RS za zaposlovanje
Št. 525/99
Ob-5072
1. Naročnik, poštni naslov: Klinični center Ljubljana, Zaloška 2, Ljubljana.

Št.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 21. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
1. ponudbena cena
– 60,
2. dobavni in plačilni pogoji
– 10,
3. garancija in vzdrževanje
– 20,
4. reference ponudnika
– 10,
skupaj
– 100.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Intertrade ITS, d.d., Kolodvorska 9, Ljubjana.
6. (a) Kraj dobave: Klinični center Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: tiskalniki 134 kosov,
mrežne kartice 100 kosov.
7. Pogodbena vrednost: 13,655.187
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 13 z dne 5. 3. 1999, Ob-1390.
Klinični center Ljubljana
Št. 530/99
Ob-5073
1. Naročnik, poštni naslov: Klinični center Ljubljana, Zaloška 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 19. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
1. kvaliteta izdelka,
2. reference ponudnika,
3. ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: MEVI, d.o.o., Ulica Kirbiševih 93, Miklavž.
6. (a) Kraj dobave: Klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za radiologijo.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: ultrazvočni aparat – digitalni, 1 kos.
7. Pogodbena vrednost: 30,067.500 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
31,950.000 SIT, 28,011.892,80 SIT.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 24 z dne 10. 4. 1999, Ob-2547.
Klinični center Ljubljana
Št. 526/99
Ob-5074
1. Naročnik, poštni naslov: Klinični center Ljubljana, Zaloška 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 24. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
1. ponudbena cena
– 60,
2. dobavni in plačilni pogoji
– 10,
3. garancija in vzdrževanje
– 20,
4. reference ponudnika
– 10,
skupaj
– 100.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. Select Technology, d.o.o., Dunajska
5, Ljubljana,
2. Intertrade ITS, d.d., Kolodvorska 9,
Ljubljana,
3. Jerovšek Computers, d.o.o., Breznikova 17, Domžale.
6. (a) Kraj dobave: Klinični center Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: delovne postaje I 200 kosov, delovne postaje II 40 kosov.
7. Pogodbena vrednost:
1. 12,585.552 SIT,
2. 20,991.600 SIT,
3. 6,502.760 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 12.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 13 z dne 5. 3. 1999, Ob-1390.
Klinični center Ljubljana
Št. 241/99
Ob-5124
1. Naročnik, poštni naslov: Vzgojno-varstveni zavod Rogaška Slatina, Kozjanskega odreda 2, Rogaška Slatina.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 24. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena (pri čemer ne bo odločil,
da je obvezno najnižja cena najugodnejša),
dobavni rok, reference o dosedanjem
opravljanju enakih storitev, dodatne ugodnosti ponudnika. Vsa merila so v enakem
razmerju.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Jurmes, d.d., Šentjur.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sukcesivna dobava mesa
in mesnih izdelkov.
7. Pogodbena vrednost: orientacijska
vrednost je 5,840.000 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: pogodba se
sklepa z izvajalcem k i nima podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 6,003.813,60 SIT, 5,609.292,80 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: ni bil objavljen.
13.
Javni VVZ Rogaška Slatina
Št. 96/III-99
Ob-5150
1. Naročnik, poštni naslov: OŠ Gorica,
Goriška cesta 48, Velenje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 1. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naročila: cena.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– južno sadje: Era, d.d., Velenje, KZ Šaleška dolina, z.o.o., Šoštanj, MTC Center,
d.o.o., Velenje,
– domače sadje: Era, d.d., Velenje, KZ
Šaleška dolina, z.o.o., Šoštanj, MT Center,
d.o.o., Velenje,
– zelenjava: Era, d.d., Velenje, MT Center, d.o.o., Velenje,
– kruh in pekovsko pecivo: Pekarska
družba Savinjski kruhek, d.o.o., Žalec, Koroške pekarne, d.d., Dravograd, Presta,
d.o.o., Velenje,
– mlevski izdelki in testenine: Era, d.d.,
Velenje, MT Center, d.o.o., Velenje,
– meso in mesni izdelki: Mesnine Žerak
Franci Žerak, s.p., KZ Šaleška dolina,
z.o.o., Šoštanj, MT Center, d.o.o., Velenje,
Prekoršek, d.o.o., Vojnik,
– mleko, mlečni izdelki, zmrznjena zelenjava in zmrznjeni izdelki: Mariborska mlekarna, d.d., Maribor, KZ Šaleška dolina,
z.o.o., Šoštanj, Ljubljanske mlekarne d.d.,
Ljubljana, MT Center, d.o.o., Velenje, Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas,
– splošno prehrambeno blago: Era, d.d.,
Velenje, MT Center, d.o.o., Velenje.
6. (a) Kraj dobave: OŠ Gorica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
A) sadje in zelenjava:
1. južno sadje,
2. domače sadje,
3. zelenjava.
B) kruh in pekovsko pecivo,
C) mlevski izdelki in testenine,
D) meso in mesni izdelki,
E) mleko, mlečni izdelki, zamrznjena
zelenjava in zamrznjeni izdelki,
F) splošno prehrambeno blago.
7. Pogodbena vrednost:
A) sadje in zelenajva:
1. južno sadje – 416.400 SIT,
2. domače sadje – 188.910 SIT,
3. zelenjava 705.070 SIT.
B) kruh in pekovsko pecivo – 3,668.050
SIT,
C) mlevski izdelki in testenine – 182.052
SIT,
D) meso in mesni izdelki – 4,116.407
SIT,
E) mleko, mlečni izdelki, zamrznejna zelenjava in zamrznjeni izdelki – 2,311.843 SIT,
F)
splošno
prehrambeno
blago
3,957.452 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 13.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
A) sadje in zelenjava:
1. južno sadje: 531.480 SIT, 416.400 SIT;
2. domače sadje: 504.600 SIT,
188.910 SIT,
3. zelenjava: 819.650 SIT, 705.070 SIT.
B) kruh in pekovsko pecivo: 4,913.172
SIT, 3,668.050 SIT;
C) mlevski izdelki in testenine: 182.735
SIT, 182.052 SIT;
D) meso in mesni izdelki: 5,020.738
SIT, 4,096.733 SIT;
E) mleko, mlečni izdelki, zamrznjena zelenjava in zamrznjeni izdelki: 2,821.936 SIT,
2,311.843 SIT;
F) splošno prehrambeno blago:
3,957.452 SIT, 3,455.045 SIT.
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11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 28-29 z dne 23. 4.
1999.
13.
OŠ Gorica, Velenje
Ob-5161
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5,
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 19. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izvajalec je bil izbran na podlagi
meril za ocenjevanje ponudb, to so ponudbena cena, veljavnost fiksne cene, referenčna lista, dobavni rok, dodatne ugodnosti –
popust pri dobavi in jamstvo za kvalitetno
dobavo.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Zrim-ko, d.o.o., Dolenjska
cesta 194, Ljubljana, Piramida, d.o.o., Polje 10, Zagorje, Cankarjeva založba, d.d.,
Kopitarjeva 2, Ljubljana.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava pisarniškega, računalniškega in potrošnega materiala.
7. Pogodbena vrednost: 15,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 23-24 z dne 10. 4. 1999,
Ob-2517.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
Št. 8174/1999/1415
Ob-5165
1. Naročnik, poštni naslov: 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
izvajaca brez omejitev.
3. Datum izbire: 21. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
Standardna merila:
– skupna ponudbena cena (70% delež),
– plačilni pogoji (3% delež),
– pozitivne reference ponudnika za tovrstno opremo na objektih ELES-a (5% delež),
– pozitivne reference proizvajalca tovrstne opreme na objektih ELES-a (22% delež).
Nadstandardna merila:
– kompatibilnost z obstoječo opremo
(7% delež),
– neurejenost ponudbene dokumentacije (-5%).
Izbrani dobavitelji so po zgoraj navedenih merilih prejeli najvišje število točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Elektronabava, d.d. Cesta
24. junija 3, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: RTP Podlog.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava in montaža bozliščne TK opreme na DV 110 kV.

7. Pogodbena vrednost: 144,433.048 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 148,222.955 SIT, 144,433.048 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 16 z dne 19. 3. 1999.
Elektro - Slovenija, d.o.o., Ljubljana
Št. 8174/1999/1383
Ob-5166
1. Naročnik, poštni naslov: 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
izvajaca brez omejitev.
3. Datum izbire: 12. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
Standardna merila:
– skupna ponudbena cena (58% delež),
– plačilni pogoji (3% delež),
– ISO standard (4% delež),
– potrjene pozitivne reference (35% delež).
Izbrani dobavitelji so po zgoraj navedenih merilih prejeli najvišje število točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Elektroservisi, d.d., Glavarjeva 14, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: RTP Podlog.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: izvedba gradbenih in
obrtniških del na DV poljih Mozirje in
Žalec v RTP Podlog.
7. Pogodbena
vrednost:
11,448.163,66 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 7,387.648
SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 15,540.472 SIT, 11,448.163,66 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 23-24 z dne 10. 4. 1999.
Elektro - Slovenija, d.o.o., Ljubljana
Ob-5075
1. Naročnik, poštni naslov: Energetika Celje, j.p., d.o.o., Škapinova 1a, 3000 Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3.člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 31. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naročila: ponudbena cena, fiksnost cene, plačilni pogoji, reference za izvedbo, dobavni rok,
odzivnost na poziv dobave, možnost kompenzacije plačila, ostale ugodnosti: izbrani
ponudnik je najbolj ustrezal navedenim merilom.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Petrol, d.d., Ljubljana.
6. (a) kraj dobave: Celje
(b) vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: ekstra lahko kurilno olje,
letne potrebne količine blaga za TO.
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7. Pogodbena vrednost: - cena na enoto: 40,90 SIT/l.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10.Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 43,50 SIT/l, 40,90 SIT/l.
11.,12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: 30. 4.
1999, Ur. l. RS, št. 30-31/1999.
Energetika Celje, j.p., d.o.o.
Št. 1306/1-99
Ob-5184
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za
zdravstveno varstvo Kranj, Gosposvetska ul.
12, Kranj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 25. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): po razpisni dokumentaciji, najvišje število točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: RING, d.o.o., Kranj, Bleiweisova 14, Kranj.
6. (a) Kraj dobave: Kranj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nakup računalniške opreme in posodobitev računalniške mreže.
7. Pogodbena vrednost: 6,048.461 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 8,806.433,40 SIT, 5,439.123 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št. 27 z dne 16. 4. 1999,
Št. 820/1-99.
Zavod za zdravstveno varstvo Kranj
Št. 533-07
Ob-5185
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovno
zdravstvo Gorenjske, OE Zdravstveni dom
Kranj, Gosposvetska c. 10, Kranj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 27. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja končna cena, dobavni
rok in plačilni pogoji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Osnovno zdravstvo
Gorenjske – OE Zdravstveni dom Kranj,
Gosposvetska c. 10, Kranj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: reševalno vozilo z visoko
oziroma povišano streho.
7. Pogodbena vrednost: 12,925.780 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 14,572.700 SIT, 12,925.780 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 30-31 z dne 30. 4. 1999
Ob-3206.
Osnovno zdravstvo Gorenjske
OE Zdravstveni dom Kranj

Št.

Št. 533-05
Ob-5186
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovno
zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska c. 10,
Kranj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu ZJN.
3. Datum izbire: 2. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merilo za dodelitev naročila: najnižja končna cena, dobavni rok in plačilni
pogoji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za dobavo laboratorijskega materiala (v okviru ponudbe
navedeno blago) se za čas od 15. 6. 1999
do 14. 6. 2000 prizna naslednjim ponudnikom:
1. Dr. Gorkič, Stara c. 6, Logatec;
2. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4,
Ljubljana;
3. Medias International, d.o.o., Resljeva 30, Ljubljana:
4. Laboratorijska tehnika Burnik,
d.o.o., Skaručna 14a, Vodice;
5. Interexport, d.o.o., Slovenska 54,
Ljubljana;
6. Kefo, d.d., Kongresni trg 3, Ljubljana;
7. Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana;
8. Mikro+Polo, d.o.o., Lackova 78,
Maribor;
9. Alpos Meding, d.o.o., Leona Dobrotniška 2, Šentjur.
6. (a) Kraj dobave: Osnovno zdravstvo
Gorenjske – po lokacijah navedenih v razpisni dokumentaciji.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: laboratorijski material, na
podlagi naročila in pogodbe.
7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem primeru naročila.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 27 z dne 16. 4.
1999, Ob-2655.
13.
Osnovno zdravstvo Gorenjske
OE Zdravstveni dom Kranj
Ob-5187
1. Naročnik, poštni naslov: Onkološki inštitut, Zaloška 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 28. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– pogoj: izpolnitev vseh tehničnih specifikacijah za posamezno opremo iz razpisne
dokumentacije naročnika,
– izpolnitev meril iz razpisne dokumentacije, in sicer:
· dobava pred 30. 6. 1999 – 50%,
· cena – 40%,
· plačilni rok nad 60 dni – 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
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– mikroskop svetlobni z diskusijskim nastavkom: Tehnooptika Smolnikar, Ljubljana,
vrednost 1,222.323 SIT,
– mikroskop binokularni: Tehnooptika
Smolnikar, Ljubljana, vrednost 2,543.229
SIT,
– sistem za telepatologijo: Sanolabor,
Ljubljana, vrednost 1,909.856 SIT,
– varnostni kabinet za pripravo radiofarmakov: Iskra PIO, Šentjernej, vrednost
6,464.850 SIT,
– odsesovalna komora s filtracijo izstopnega zraka: Iskra PIO, Šentjernej, vrednost
4,606.146 SIT,
– centrifuga mikroprocesorska namizna:
dr. Gorkič, Logatec, vrednost 694.332,50
SIT,
– laboratorijski pomivalni stroj: Alpos Meding, Šentjur, vrednost 863.367,60 SIT,
– vodni fantom za dozimetrične mertive:
ni bilo nobene ponudbe,
– sušilna komora: Alpos Meding, Šentjur, vrednost 2,064.426 SIT,
– instrumentarska mizica: ponudnik ni izbran, razpis se ponovi,
– instrumentarska mizica hidravlična: ponudnik ni izbran, razpis se ponovi,
– lovilec instrumentov za obvezilni material: ponudnik ni izbran, razpis se ponovi,
– grelec za vodo: ponudnik ni izbran,
razpis se ponovi,
– rektoskopi – komplet: Sanolabor, Ljubljana, vrednost 8,596.432,50 SIT,
– proktoskopi – komplet: Sanolabor,
Ljubljana, vrednost 2,932.655,20 SIT,
– stroj za pomivanje kuhalne (črne) posode: Alpos Meding, Šentjur, vrednost
1,974.397 SIT,
– stroj za pranje zelenjave: Alpos Meding, Šentjur, vrednost 895.356 SIT,
– faks aparat: Avtotehna Biro, Ljubljana,
vrednost 971.025,30 SIT,
– fotokopirni stroj: Minolta, Ljubljana,
vrednsot 635.880 SIT,
– rezalnik folije: ponudnik ni izbran, razpis se ponovi.
6. (a) Kraj dobave: Onkološki inštitut,
Ljubljana, fco razloženo in montirano.
(b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb:
– mikroskop svetlobni z diskusijskim nastavkom:4,
– mikroskop binokularni: 4,
– sistem za telepatologijo: 4,
– varnostni kabinet za pripravo radiofarmakov: 4,
– odsesovalna komora s filtracijo izstopnega zraka: 4,
– centrifuga mikroprocesorska namizna: 6,
– laboratorijski pomivalni stroj: 5,
– vodni fantom za dozimetrične mertive:
ni bilo nobene ponudbe,
– sušilna komora: 2,
– instrumentarska mizica: 3,
– instrumentarska mizica hidravlična: 3,
– lovilec instrumentov za obvezilni material: 2,
– grelec za vodo: 2,
– rektoskopi – komplet: 5,
– proktoskopi – komplet: 5,
– stroj za pomivanje kuhalne (črne) posode: 4,
– stroj za pranje zelenjave: 4,
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– faks aparat: 8,
– fotokopirni stroj: 8,
– rezalnik folije: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– mikroskop svetlobni z diskusijskim nastavkom: 2,051.312,60 SIT, 1,222.323 SIT,
– mikroskop binokularni: 3,692.728,50
SIT, 2,543.229 SIT,
– sistem za telepatologijo: 2,406.390
SIT, 1,909.856 SIT,
– varnostni kabinet za pripravo radiofarmakov: 6,684.930 SIT, 6,464.850 SIT,
– odsesovalna komora s filtracijo izstopnega zraka: 9,333.632,02 SIT, 4,606.146
SIT,
– centrifuga mikroprocesorska namizna:
962.653,60 SIT, 456.414 SIT,
– laboratorijski
pomivalni
stroj:
2,200.330 SIT, 863.367,60 SIT,
– vodni fantom za dozimetrične mertive:
ni bilo nobene ponudbe,
– sušilna komora: 2,089.500 SIT,
2,064.426 SIT,
– instrumentarska mizica: 120.789,90
SIT, 72.471 SIT,
– instrumentarska mizica hidravlična:
438.045,30 SIT, 130.636,80 SIT,
– lovilec instrumentov za obvezilni material: 340.200 SIT, 314.140,80 SIT,
– grelec za vodo: 487.961,25 SIT,
214.379,90 SIT,
– rektoskopi – komplet: 10,007.098,50
SIT, 3,304.875 SIT,
– proktoskopi – komplet: 3,465.768,60
SIT, 1,203.720 SIT,
– stroj za pomivanje kuhalne (črne) posode: 2,852.745 SIT, 1,974.397 SIT,
– stroj za pranje zelenjave: 1,411.032
SIT, 895.356 SIT,
– faks aparat: 2,250.479,70 SIT,
971.025,30 SIT,
– fotokopirni stroj: 852.768 SIT,
635.880 SIT,
– rezalnik folije: 340.086,60 SIT,
340.086,60 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 28-29 z dne 23. 4. 1999,
Ob-3114.
Onkološki inštitut, Ljubljana
Ob-5188
1. Naročnik, poštni naslov: OŠ Duplek,
Korenska c. 31, Sp. Duplek.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): 50. člen ZJN, in sicer po
naslednjih skupinah:
1. sveže sadje in zelenjava,
2. ribe, konzervirane ribe, zmrznjena
in konzervirana zelenjava in sadje,
3. kruh, pekovski, slaščičarski izdelki, keksi,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. meso in mesni izdelki,
6. žita, levski izdelki in testenine,
7. ostalo prehrambeno blago.
3. Datum izbire: 27. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): sposobnost je bila priznana z
upoštevanjem kreiterijev: cena, kvaliteta izdelkov, izkušnje, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
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1. skupina: Gramis, Povrtnina,
2. skupina: Ljubljanske mlekarne, koloniale, Mariborske mlekarne,
3. skupina: Žito PT, PPS Pekarne
Ptuj, Euro time, d.o.o., Pekarna Hlebček,
Donats, d.o.o.,
4. skupina: Agroind Vipava, Ljubljanske mlekarne, Koloniale, Mariborska mlekarna,
5. skupina: Mesarstvo Bračič, MD
Blatnik, Koloniale, Mesarija Fekonja,
6. skupina: Žito PT, Pekarna Hlebček, Koloniale, d.d.,
7. skupina: Podravka, Koloniale, d.d.,
Alanda, Mušič.
6. (a) Kraj dobave: OŠ Duplek, Korenska c. 31, in Vrtec Duplek, Zg. Duplek 8d.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago iz
razpisne dokumentacije.
7. Pogodbena vrednost: pogodbena vrednost bo definirana ob konkretnem naročilu.
8.
9. Število prejetih ponudb: 16.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 817.004 SIT, 101.400 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: brez
pripomb.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 27 z dne 16. 4. 1999.
OŠ Duplek
Št. 428-3
Ob-5189
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni
dom Ljubljana, Kotnikova 28, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 14. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naročila: dobavni rok pred 30. 6. 1999, cena,
plačilni rok, poprodajne storitve.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: ZDL (lokacija EKG
diagnostika).
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 3 EKG aparati po specifikaciji iz razpisne dokumentacije.
7. Pogodbena vrednost: 6,101.285 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 6,766.272 SIT, 6,101.285 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 39-40 z dne 28. 5. 1999.
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. 23-24-1794/99
Ob-5217
1. Naročnik, poštni naslov: RS Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Ljubljana, Trg
OF 13.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 17. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): celovitost ponudbe, usposobljenost izvajalca, cena, rok, garancija.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Tovarna pohištva Trbovlje,
d.d., Savinjska 31, Trbovlje.
6. (a) Kraj dobave: Postojna, Titov trg 2.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: izdelava dobava in montaža
notranje opreme kabinetov, knjižnic in
skupnih prostorov Inštituta za raziskovanje Krasa, ZRC SAZU v prenovljenem objektu na Titovem trgu 2 v Postojni.
7. Pogodbena
vrednost:
brez
prometnega davka 24,325.645 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4, za fiksno
in pomično opremo, 1 za pomično opremo.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: brez prometnega davka 30,560.260
SIT, 22,422.400 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 24 z dne 10. 4. 1999, Ob-2601.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo
RS
Št. 23-24-1794/99
Ob-5218
1. Naročnik, poštni naslov: RS Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Ljubljana, Trg
OF 13.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 17. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): celovitost ponudbe, usposobljenost izvajalca, cena, rok, garancija.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Tim, d.o.o., Kersnikova 1,
Maribor.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Novi trg 2.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: izdelava, dobava in montaža notranje opreme kabinetov, knjižnic in skupnih prostorov, ZRC SAZU s
sanacijo in adaptacijo pridobljenih prostorih v objektu Novi tg 2 v Ljubljani.
7. Pogodbena vrednost: brez prometnega davka 17,128.127 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3, za fiksno in
pomično opremo, 1 samo za fiksno opremo.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: brez prometnega davka 21,114.075
SIT, 16,932.080 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 24 z dne 10. 4. 1999, Ob-2600.
Ministrstvo za znanost
in tehnologijo RS
Ob-5248
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Celje, Zavod za informatiko, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, tel.
063/484-822, faks 063/484-559 ali elektronska pošta info@celje.si.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za blago.
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3. Datum izbire: 2. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek postopka brez dodelitve naročila: status ponudnika, servisiranje ponujene opreme, tehnične lastnosti, komercialni pogoji, cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
IV.2.1.1. Osebni računalnik Lancom
d.o.o., Tržaška cesta 63, Maribor,
IV.2.1.2. Mrežni tiskalnik, oprema za tiskalnike Chip d.o.o., Rošova 1, Žalec,
IV.2.1.3. Grafična delovna postaja Unistar d.o.o., Slomškova 27-29, Ljubljana,
IV.2.1.4. Strežnik Unistar d.o.o., Slomškova 27-29, Ljubljana,
IV.2.1.5. Zapisovalnik plošč CD (enota
CD-RW) Unistar d.o.o., Slomškova 27-29,
Ljubljana,
IV.2.1.6. LCD monitor Maček d.o.o.,
Kersnikova 19, Celje,
IV.2.1.7. Nadgradnja podatk.strežnika Dell
4200 Maček d.o.o., Kersnikova 19, Celje,
IV.2.1.8. Aktivni člen (office connect)
Maček d.o.o., Kersnikova 19, Celje,
IV.2.2. Programska oprema Maček
d.o.o., Kersnikova 19, Celje.
6. (a) Kraj dobave: Celje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dostaviti:
– mrežni tiskalnik, različni: 5 kosov,
– mrežna oprema za tiskalnike: 2 kosa,
– osebni računalnik: 10 kosov,
– Microsoft Office 97 programska
oprema: 209 kosov,
– grafična delovna postaja: 1 kos,
– različna ostala oprema: 7 kosov,
– komunikacijski strežnik: 1 kos,
– mrežni strežnik: 1 kos.
7. Pogodbena vrednost: 7,241.638 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,220.427 SIT, 6,783.764 SIT.
11., 12.
Mestna občina Celje

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. 40301/005/99
Ob-5040
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna
občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3.člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 8. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): reference, rok gradnje, cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gozdno gospodarstvo PE
gradnje Slovenj Gradec.

Št.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija ceste
Šmiklavž – Sp. Kotnik.
7. Pogodbena vrednost: 10,327.505 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 11,657.299, 10,325.410 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: 21. 5.
1999, Uradni list RS, št. 37-38/99,
Ob-3955.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 40301/005/99
Ob-5041
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna
občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3.člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 8. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): reference, rok gradnje, cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija ceste
Zg. Legen–Kovač.
7. Pogodbena vrednost: 3,469.761 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 4,211.082, 3,426.064 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: 21. 5.
1999, Uradni list RS, št. 37-38/99,
Ob-3956.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 40301/005/99
Ob-5042
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna
občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3.člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 8. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): reference, rok gradnje, cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gozdno gospodarstvo PE
gradnje Slovenj Gradec.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja pločnika
Šmartno.
7. Pogodbena vrednost: 3,797.722 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 4,563.724, 3,797.722 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: 21. 5.
1999, Uradni list RS, št. 37-38/99,
Ob-3957.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 40301/005/99
Ob-5043
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna
občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3.člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 8. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): reference, rok gradnje, cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del
ter
kraj
izvedbe:
sanacija
poškodovanih cest.
7. Pogodbena vrednost: 8,505.658 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 12,425.091, 8,505.658 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: 21. 5.
1999, Uradni list RS, št. 37-38/99,
Ob-3958.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 1582/99
Ob-5044
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, 9203 Gornji Petrovci, faks
069/56-250.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3.člen ZJN); javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 25. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): reference, cena, rok.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Murska Sobota, d.d., Lendavska 64.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena dela – ureditev športnih igrišč pri Osnovni šoli Gornji Petrovci.
7. Pogodbena
vrednost:
11.411.287,60 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 14,426.610 SIT in 9,809.815,00 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 28-29 z dne 23. 4. 1999.
Občina Gornji Petrovci
Št. 1582/99
Ob-5045
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, 9203 Gornji Petrovci, faks
069/56-250.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3.člen ZJN); javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 25. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): reference, cena, rok.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Trgovsko obrtna zadruga
“Prekmurka”, Slomškova ul. 25, Murska Sobota.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbeno obrtniška
dela na Lenarčičevem mlinu v Neradnovcih.
7. Pogodbena vrednost: 3,150.203,50
SIT.
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8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 3,654.929 SIT in 3,150.203,50 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 28-29 z dne 23. 4. 1999.
Občina Gornji Petrovci
Št. 1582/99
Ob-5046
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, 9203 Gornji Petrovci, faks
069/56-250.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3.člen ZJN); javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 25. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): reference, cena, rok.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Trgovsko obrtna zadruga
“Prekmurka”, Slomškova ul. 25, Murska Sobota.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbeno obrtniška
dela na Evangeličanski cerkvi Gornji Petrovci.
7.
Pogodbena
vrednost:
16,151.606,10 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 22,554.402 SIT in 16,151.606,10 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 28-29 z dne 23. 4. 1999.
Občina Gornji Petrovci
Št. 1582/99
Ob-5047
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, 9203 Gornji Petrovci, faks
069/56-250.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3.člen ZJN); javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 25. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): reference, cena, rok.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Dolinka inženiring Beltinci,
Proizvodno trgovska zadruga z.o.o., Panonska 22, Beltinci.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja garaž pri
Zdravstveni postaji v Gornjih Petrovcih.
7. Pogodbena vrednost: 5,366.396,50
SIT
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
8. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
7,424.907 SIT in 5,366.396,50 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 28-29 z dne 23. 4. 1999.
Občina Gornji Petrovci
Št. 21/99
Ob-5058
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, Koper.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 4. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena cena, rok izvedbe
razpisanih del, reference, garancijski rok,
druge ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GIP Stavbenik, d.d., Koper,
Ulica 15. maja 16, Koper.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: komunalna ureditev
območja med ankaransko cesto in
vzhodno vpadnico v Kopru.
7. Pogodbena
vrednost:
112,245.980,40 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
183,690.898,40
SIT,
112,245.980,40 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 11 z dne 26. 3. 1999, Ob-2082.
Mestna občina Koper
Št. 1442/99
Ob-5059
1. Naročnik, poštni naslov: Javne naprave, javno podjetje, d.o.o., Teharska 49,
Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 25. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– popolnost ponudbe in ponudbena dokumentacija,
– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti,
– reference ponudnika od leta 1996
dalje,
– dosedanja angažiranost pri izvedbi del
za Mestno občino Celje,
– cena storitve.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Marjan Knez, s.p., Zidarstvo, fasaderstvo, Levec 14a, Petrovče,
– Milan Bevc, s.p., Strojno zemeljska dela, Boletina 11, Ponikva,
– Miran Cokan, s.p., Slikopleskarstvo,
Pernova 19, Žalec,
– ISAR, d.o.o., Petelinškova 13, Vojnik,
– CE-KA Celje, d.d., Lava 9, Celje,
– Sinteza lining, Kidričeva 3, Celje,
– Gradnje Žveplan, d.o.o., Ul. Heroja
Lacka 8, Celje,
– Razvojni center Celje Inženiringi, Ul.
XIV. Divizije 14, Celje,
– PUV Celje, d.d., Lava 11, Celje,
– Vrtnarstvo, d.o.o., Ljubljanska 93,
Celje,
– Hudournik, d.o.o., Mariborska c. 23,
Celje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:
– sanacija deponije Bukovžlak,
– izdelava projektne dokumentacije,
– zasaditev deponije.
7, 8.

9. Število prejetih ponudb: 11.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 13 z dne 5. 3. 1999.
13.
Javne naprave javno podjetje, d.o.o.
Ob-5060
1. Naročnik, poštni naslov: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170, Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 8. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): v skladu z razpisno dokumentacijo.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za izvajanje ureditvenih del brežin, bazenov, kanalov in struge Drave se prizna naslednjim ponudnikom
za obdobje junij 1999 do julij 2000:
– Avtošped storitve, d.o.o., Vošnjakova
13, Ptuj,
– GP Radlje, d.d., Mariborska c. 40, Radlje ob Dravi,
– Drava vodnogospodarsko podjetje
Ptuj, d.d., Žnidaričevo nabrežje 11, Ptuj,
– Gradis Nizke gradnje, d.d., Lavričeva
3, Maribor,
– Fira, d.o.o., Maistrova ul. 36, Lenart.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ureditvena dela brežin, bazenov, kanalov in struge Drave
(podrobna specifikacija del opredeljena v
razpisni dokumentaciji).
7. Pogodbena
vrednost:
do
148,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 28-29 z dne 23. 4.
1999; Ob-2974.
13.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.
Ob-5061
1. Naročnik, poštni naslov: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170, Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 9. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): v skladu z razpisno dokumentacijo.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za izvajanje obrtniških del se prizna naslednjim ponudnikom
za obdobje junij 1999 do julij 2000:
– GP Radlje Radlje ob Dravi,
– Kograd GOK IGEM Dravograd,
– Kograd GOMB IGEM Maribor,
za elektro strojne instalacije:
– Elektra Maribor,
– IMP Montaža Maribor,
za pleskarska dela:
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– Pleskar Ptuj.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: vse hidroelektrarne
na Dravi s pripadajočimi objekti in poslovna stavba (podrobna specifikacija del,
opredeljena v razpisni dokumentaciji).
7. Pogodbena
vrednost:
do
148,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 28-29 z dne 23. 4.
1999; Ob-2972.
13.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.
Ob-5062
1. Naročnik, poštni naslov: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170, Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 9. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): v skladu z razpisno dokumentacijo.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za izvajanje sanacijskih del se prizna naslednjim ponudnikom za obdobje junij 1999 do julij 2000:
– Reinal, d.o.o., Špruhe 18, Trzin,
– Gradis Nizke gradnje, d.d., Lavričeva
3, Maribor,
– MAP Trade, d.o.o., Špindlerjeva ul.
2c, Slovenska Bistrica,
– GP Radlje, d.d., Mariborska c. 40, Radlje ob Dravi,
– Kograd GOMB IGEM Maribor, d.o.o.,
Preradovičeva ul. 20, Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: vse hidroelektrarne
na Dravi s pripadajočimi objekti in poslovna stavba (podrobna specifikacija del
opredeljena v razpisni dokumentaciji).
7. Pogodbena
vrednost:
do
148,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 28-29 z dne 23. 4.
1999; Ob-2973.
13.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.
Št. 4121/99
Ob-5063
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Bleiweisova c. 6,
Kranj,
telefaks
064/211-362,
tel.
064/28-30.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 1. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca se navede razlog za zaključek postopka brez dodelitve naročila: najugodnej-

Št.

ši ponudnik je izbran na podlagi vrednotenja prispelih ponudb po merilih navedenih v
razpisni dokumentaciji, in sicer: ponudbena
cena 75%, ponujeni rok rok izgradnje 10%,
reference 10% in ostale ugodnosti 5%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Energogroup, podjetje za
inženiring, gradnjo in vodenje investicijskih
poslov, d.o.o., Tržaška 132, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja upravne
stavbe z distribucijskim centrom vodenja, gradbena, obrtniška, instalacijska
dela ter zunanja ureditev na naslovu Ul.
Mirka Vadnova 3, Kranj.
7. Pogodbena vrednost: 592,243.384
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 634,723.255 SIT, 547,798.744 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 19 z dne 26. 3. 1999.
Elektro Gorenjska, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.,
Kranj
Št. 355-6/99-21
Ob-5064
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 27. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je dosegel najvišje število točk po razpisanih merilih; cena, reference ponudnika pri podobnih delih, strokovna usposobljenost ponudnika
(kadri, oprema), reference vodilnega kadra
pri podobnih delih, izkušnje naročnika s ponudnikom, delež opravljenih del z lastno
operativo in lastnimi kadri.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Komunalno stanovanjsko
podjetje Brežice, d.d., Cesta prvih borcev
9, Brežice.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbeno-zemeljska
in montažna dela na izgradnji vodovoda
Pišece–Pavlova vas, III. faza.
7. Pogodbena vrednost: 39,548.289 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 54,811.039 SIT, 39,548.289 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 23-24 z dne 10. 4. 1999,
Ob-2557.
Občina Brežice
Št. 355-4/99-21
Ob-5065
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 30. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je dosegel naj-
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višje število točk po razpisanih merilih; cena, reference ponudnika pri podobnih delih, strokovna usposobljenost ponudnika
(kadri, oprema), reference vodilnega kadra
pri podobnih delih, izkušnje naročnika s ponudnikom, delež opravljenih del z lastno
operativo in lastnimi kadri.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Komunalno stanovanjsko
podjetje Brežice, d.d., Cesta prvih borcev
9, Brežice.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbeno-zemeljska
in montažna dela na izgradnji vodovoda Krška vas–Mrzlava vas, I. faza.
7. Pogodbena vrednost: 33,045.079 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 42,065.006 SIT, 33,045.079 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 14 z dne 12. 3. 1999, Ob-1699.
Občina Brežice
Št. 355-5/99-21
Ob-5066
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 27. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je dosegel najvišje število točk po razpisanih merilih; cena, reference ponudnika pri podobnih delih, strokovna usposobljenost ponudnika
(kadri, oprema), reference vodilnega kadra
pri podobnih delih, izkušnje naročnika s ponudnikom, delež opravljenih del z lastno
operativo in lastnimi kadri.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Komunalno stanovanjsko
podjetje Brežice, d.d., Cesta prvih borcev
9, Brežice.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbeno-zemeljska
in montažna dela na izgradnji vodovoda
Cerklje ob Krki–Gazice, I. faza.
7. Pogodbena vrednost: 37,202.328 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 46,003.305 SIT, 37,202.328 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 24 z dne 10. 4. 1999,
Ob-2556.
Občina Brežice
Št. 352-56/99
Ob-5067
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ormož, Ptujska c. 6, Ormož.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 31. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek postopka brez dodelitve naročila: merila v skladu z razpisno dokumentacijo.

Stran

3308 / Št. 48 / 18. 6. 1999

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Komunalno podjetje Ormož,
d.d., Hardek 21/c, Ormož.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja vodovoda
Trnovci–Rucmanski vrh.
7. Pogodbena vrednost: 19,541.592 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 24,432.958,75 SIT, 19,541.592 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 32-33 z dne 7. 5. 1999.
Občina Ormož
Št. 351/99
Ob-5068
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 4. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): najugodnejši ponudnik, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: VOC Celje, vzdrževanje in
obnova cest, d.d., Lava 42, Celje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: letno in zimsko vzdrževanje cest (LG, LZ, LC) v Mestni občini Celje.
7. Pogodbena vrednost: 40,000.000
SIT skupaj z DDV.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 53,233.971 SIT, 51,012.625 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: znižanje vrednosti razpisanih del.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 13 z dne 5. 3. 1999, Ob-1393.
Mestna občina Celje
Št. 351/99
Ob-5068
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 4. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): najugodnejši ponudnik, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ceste – Kanalizacija Celje,
d.d., Celje, Lava 9.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: letno in zimsko vzdrževanje cest (LZ, JP, JPP, pasaže, parkirišča, podvozi s črpališči) na področju
Mestne občine Celje.
7. Pogodbena vrednost: 91,000.000
SIT skupaj z DDV.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 112,194. 825 SIT, 107,744.516 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: znižanje vrednosti razpisanih del.
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12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 13 z dne 5. 3. 1999, Ob-1392.
Mestna občina Celje
Ob-5076
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija, Prešernova
27, 3000 Celje, Energetika Celje, j.p.,
d.o.o., Škapinova 1a, 3000 Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 31. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire); v primeru, da naročnik ni izbral izvajalca, se navede razlog za zaključek postopka
brez dodelitve naročila: ponudbena cena, reference, plačilni pogoji, strokovna in tehnična
opremljenost, plačilni pogoji: izbrani ponudnik je najbolj ustrezal navedenim merilom.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: CE-KA d.d., Celje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja plinovodnega omrežja Prekorje, MO Celje.
7. Pogodbena vrednost: 35,677.238 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10.Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 44,438,672 SIT, 35,323.729 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 19 z dne 26. 3. 1999.
Mestna občina Celje
Komunalna direkcija
Energetika Celje, j.p., d.o.o.
Ob-5109
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje
2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): 18. člen ZJN.
3. Datum izbire: 19. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
I. sklop: Digrad, d.o.o., C. na Brdo 109,
Ljubljana,
II. sklop: Mondo, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 23, Ljubljana
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:
I. obnova kuhinje Vrtca Ljubljana-Center, enota Poljane,
II. delna zamenjava kuhinjske opreme Vrtca Poljane.
7. Pogodbena vrednost:
I. 34,149.900 SIT,
II. 13,160.970 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
I. 39,490.678 SIT, 34,149.900 SIT,
II. 13,249.460 SIT, 13,160.970 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 23-24 z dne 10. 4. 1999.
Mestna občina Ljubljana

Ob-5110
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje
2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): 18. člen ZJN.
3. Datum izbire: 19. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Adaptacije – vzdrževanje,
d.o.o., Lošca 54, Vrhnika.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih del ter kraj izvedbe: obnova sanitarij
Vrtca Ljubljana-Center, enota Ana
Ziherl.
7. Pogodbena vrednost: 25,396.882
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 37,121.626 SIT, 25,396.882 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 23-24 z dne 10. 4. 1999.
Mestna občina Ljubljana
Št. 2.0.-2048/99
Ob-5111
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska
11, Ljubljana, faks 061/29-14-822.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 26. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– cena,
– reference,
– rok.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Hidro Koper, d.o.o., Ferarska 10, Koper.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba sanacije flišnega pobočja na progi Prešnica–Koper.
7. Pogodbena vrednost: 5,066.047 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7,239.252 SIT, 5,066.047 SIT.
11., 12., 13.
Št. 344-1/99
Ob-5091
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, Ljubno ob Savinji.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo
gradbenih del brez omejitev.
3. Datum izbire: 31. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najugodnejša ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Celje, d.d.,
Lava 42, Celje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: modernizacija cest
na demografsko ogroženem območju
Občine Ljubno – naselji Savina in Ter v
skupni dolžini 3.965 m.
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7. Pogodbena vrednost: 41,800.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 42,195.982 SIT, 40,559.975 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 32-33 z dne 7. 5. 1999.
Občina Ljubno
Št. 110-1/99
Ob-5244
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS
d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefaks 136-97-46.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 9. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena ob zadovoljevanju pogojev za priznano usposobljenost in sposobnost.
5. Ime in naslov izbranega izvajalca: SCT
d.d., Slovenska 56, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: komandni center v
AC bazi Smodinovec; gradbena dela, hišne instalacije, prestavitev obstoječe
opreme.
7. Pogodbena vrednost: 37,147.288
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 39,874.023,20 SIT, 37.147.288 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 29 z dne 23. 4. 1999, Ob-3037.
14.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji.
Št. 110-1/99
Ob-5245
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefaks
136-97-46.
2. Način
izbire
najugodnejšega
ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 9. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena ob zadovoljevanju
pogojev za priznano usposobljenost in
sposobnost.
5. Ime in naslov izbranega izvajalca:
Gradis nizke gradnje Maribor d.d., Lavričeva
3, 2000 Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: AC Hoče – Arja vas;
obnova viadukta Preloge (desna
polovica).
7. Pogodbena vrednost: 427,265.108
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.

Št.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
675,842.315 SIT, 427,265.108 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 29 z dne 23. 4. 1999, Ob-3036.
14.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 355-5/97
Ob-5249
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 26. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Begrad Črnomelj, d.o.o.,
Zadružna cesta 16, 8340 Črnomelj.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja prevezave
vodovoda Adlešiči.
7. Pogodbena vrednost: 24,068.425
SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 13,529.031
SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 25,871.848,90 SIT in 24,068.425 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 33 z dne 7. 5. 1999, Ob-3525.
Občina Črnomelj
Št. 353-7/99
Ob-5251
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 25. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Begrad Črnomelj, d.o.o.,
Zadružna cesta 16, Črnomelj.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: kanalizacija Vojna vas
7. Pogodbena vrednost: 29,474.962
SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 4,361.902
SIT.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 33,284.214,30 SIT in 24,068.356,90
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 33 z dne 7. 5. 1999, Ob-3524.
Občina Črnomelj
Št. 351-05-7/99
Ob-5252
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 25. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: JP Komunala, d.o.o., Belokranjska 24, Črnomelj.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: Vodovod Blečji Vrh Stara Lipa.
7. Pogodbena
vrednost:
24,431.717,50 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal
podizvajalcem
ali
tretjim:
14,968.931,50 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
25,785.095,30 SIT in 24,431.717,50 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 33 z dne 7. 5. 1999, Ob-3526.
Občina Črnomelj
Ob-5265
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 7. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje, d.d., Ljubljanska cesta 47, Novo mesto.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova občinskih
cest v letu 1999.
7. Pogodbena vrednost: 58,870.500 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 67,555.705 SIT, 58,870.500 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 33/98 z dne 7. 5. 1999, Ob-3527.
Občina Črnomelj

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. 64-01/99
Ob-5039
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica,
faks 061/866-692.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3.člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalcev brez omejitev.
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3. Datum izbire: 7. 6. 1999.
4. Merila za določitev naročila (utemeljitev izbire): javni razpis ni uspel, ker ni bilo
predloženih vsaj dveh veljavnih ponudb.
5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12
Občina Sodražica
Št. 90105-2/1999-4
Ob-5269
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za okolje in prostor – Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica
12, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca.
3. Datum izbire: 7. 4. 1999.
4. Merila
za
dodelitev
naročila
(utemeljitev izbire): naročnik ni izbral izvajalca, ker je prispela samo ena ponudba, zaključek postopka brez dodelitve naročila.
5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb 1.
10., 11., 12., 13.
Ministrstvo za okolje in prostor
Geodetska uprava RS
Ob-5052
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
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 25. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– popolnost ponudbe in ponudbena dokumentacija,
– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti,
– reference ponudnika od leta 1996 dalje,
– dosedanja angažiranost pri izvedbi del
za Mestno občino Celje,
– cena storitve.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Razvojni center Celje Inženiringi, Ul.
XIV. divizije 14, Celje,
– PUV Celje, d.d., Lava 11, Celje,
– ECS euroComputer System, d.o.o.,
Motnica 7, Trzin,
– Zavod za zdravstveno varstvo Celje,
Ipavčeva 18, Celje,
– BASS, d.o.o., Ul. XIV. divizije 14, Celje,
– Vodnogospodarski biro Maribor,
Glavni trg 19c, Maribor,
– SIMER, d.o.o., Klajnškova ul. 17, Celje,
– GEOSVET, Cesta na Ostrožno 85,
Celje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
– 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.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 13 z dne 5. 3.
1999.
Javne naprave, javno podjetje, d.o.o.,
Celje
Št. 0028362
Ob-5053
1. Naročnik, poštni naslov: Univerza v
Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2,
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 2. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– cene ponujene storitve: 60%,
– rok plačila: 5%,
– fiksnost cen: 10%,
– ustreznost delovnih sredstev: 10%,
– reference: 10%,
– druge ugodnosti: 5%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Presernt, d.o.o., Dolenjska cesta 43,
Ljubljana,
– Birografika Bori, d.o.o., Linhartova 1,
Ljubljana,
– Biro m, d.o.o., Podmilščakova 28a,
Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: tisk in
knjižna vezava učbenikov, strokovne literature.
7. Pogodbena vrednost: 15,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 27,490.190 SIT, 8,262.870 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 30-31 z dne 30. 4.
1999.
Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Št. 363-34/99
Ob-5054
1. Naročnik, poštni naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava
Republike Slovenije, Jesenkova 3, 1000
Ljubljana in Republika Slovenija, Ministrstvo
za finance, Carinska uprava Republike Slovenije, Šmartinska 130, 1000 Ljubljana – po
pooblastilu Servis skupnih služb vlade.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 7. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): javni razpis ni uspel, saj po
pregledu ponudb nista ostali popolni ponudbi vsaj dveh ponudnikov (prvi odstavek
41. člena ZJN).
5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 30-31 z dne 30. 4.
1999 pod št. Ob-3313.
Servis skupnih služb vlade RS
Št. 4120/99

Ob-5055

1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Bleiweisova c. 6,
4000 Kranj, telefaks 064/211-362, tel.
064/28-30.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 3. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): pri ocenjevanju ponudb so bila upoštevana naslednja merila:
– potrjene reference na podobnih objektih v Sloveniji (delež 10%),
– potrjene reference odgovornih oseb,
ki bodo izvajali strokovno nadzorstvo nad
gradnjo (delež 10%),
– skupna ponudbena cena ob upoštevanju fiksnih cen v času pogodbenega roka (delež 80%).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Loka invest, d.o.o., Kapucinski trg 7, 4220 Škofja Loka.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvajanje strokovnega nadzorstva nad gradnjo Upravne stavbe z Distribucijskim
centrom vodenja Elektra Gorenjske,
d.d., za gradbena, obrtniška in instalacijska dela ter zunanjo ureditev.
7. Pogodbena vrednost: 6,426.000
SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: naročilo je
bilo oddano v celoti.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 8,330.000 SIT, 6,426.000 SIT.
11., 12.
Elektro Gorenjska,
javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Kranj
Št. 512/1708-545
Ob-5056
1. Naročnik, poštni naslov: Dravske
elektrarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170,
2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 8. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): v postopku vrednotenja in
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ocenjevanja ponudb so bila upoštevana
merila, ki so bila objavljena v Uradnem listu
RS, št. 36 z dne 14. 5. 1999:
– cena: do 80 točk,
– sposobnost nudenja tehnične podpore: do 12 točk,
– sposobnost nudenja storitev izobraževanja: do 8 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Skupina Atlantis, d.o.o.,
Parmova 51, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: licenca za uporabo programske opreme.
7. Pogodbena vrednost: 19,172.160
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 19,172.160 SIT, 19,098.870 SIT.
11., 12.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.
Maribor
Št. 400-02-20/99

Ob-5057

1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Uprava RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire:
– 24. 5. 1999 so izbrane naloge pod
3. točko,
– 26. 5. 1999 so izbrane naloge pod
5., 6., 8., 9., 11. in 13. točko,
– 27. 5. 1999 so izbrane naloge pod
1., 2., 4., 7. in 12. točko,
– 31. 5. 1999 so izbrane naloge pod
14. točko,
– 1. 6. 1999 so izbrane naloge pod
10. točko.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudniki, ki so v postopku
ocenjevanja dosegli najvišje število točk,
so izbrani kot najugodnejši ponudniki za
izvajanje nalog.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: za razpis pod točko:
1. Univerza v Ljubljani, FGG, Inštitut
za zdravstveno hidrotehniko, Jamova 2,
1000 Ljubljana,
2. Univerza v Ljubljani, FGG, Inštitut
za zdravstveno hidrotehniko, Jamova 2,
1000 Ljubljana,
3. Vodnogospodarski biro Maribor,
d.d., Glavni trg 19/c, 2000 Maribor,
4. Vodnogospodarski inštitut, d.o.o.,
Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana,
5. Vodnogospodarski inštitut, d.o.o.,
Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana,
6. Vodnogospodarski inštitut, d.o.o.,
Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana,
7. Vodnogospodarski biro Maribor,
d.d., Glavni trg 19/c, 2000 Maribor,
8. Vodnogospodarski inštitut, d.o.o.,
Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana,
9. Vodnogospodarski inštitut, d.o.o.,
Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana,

Št.

10. Univerza v Ljubljani, FGG, Katedra za splošno hidrotehniko, Jamova 2,
1000 Ljubljana,
11. Vodnogospodarski
inštitut,
d.o.o., Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana,
12. Vodnogospodarski biro Maribor,
d.d., Glavni trg 19/c, 2000 Maribor,
13. Biro Log, Inženiring, d.o.o., Pod
topoli 58, 1115 Ljubljana,
14. Biro Log, Inženiring, d.o.o., Pod
topoli 58, 1115 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
1. sinteza
vodnogospodarskih
vsebin kot podlaga za zasnovo prostorskega razvoja na nivoju RS,
2. metodologija za zaključevanje
vodnogospodarskih vsebin v sistem
prostorskega planiranja na lokalnem nivoju z aplikacijo,
3. vodnogospodarska osnova območja Drave,
4. vodnogospodarska osnova povodja Dragonje,
5. hidrološka študija povodij pritokov Save od izliva Kamniške Bistrice
do izliva Savinje,
6. hidrološka študija povodja Polskave (novelacija),
7. analiza visokovodnih razmer
Drave od Maribora do Ptuja,
8. izbor zadrževalnika za visoke
vode na povodju Selške Sore,
9. sanacija razmer na povodju
Tolminke,
10. sploščitev visokovodnih valov
v akumulacijah Mola in Klivnik ter definiranje obratovanja izpustnih organov,
11. analiza možnosti zadrževanja
visokih voda na povodju Bolske,
12. analiza poplavne varnosti JZ
dela Maribora pred hudourniškimi vodami s Pohorja n aodsekih Razvanjski potok–Blažovnica in Blažovnica–Lobnica,
13. študija visokovodnega režima in odvodnje poplavnih voda na
vplivnem območju AC Vučja vas–Radmožanci,
14. analiza poplavne varnosti Bizovika s predlogom potrebnih ukrepov.
7. Pogodbena vrednost:
1. 4,360.000 SIT,
2. 12,000.000 SIT,
3. 7,902.609 SIT,
4. 4,494.188 SIT,
5. 3,494.427 SIT,
6. 4,495.861 SIT,
7. 5,000.000 SIT,
8. 5,992.251 SIT,
9. 2,987.762 SIT,
10. 2,113.194 SIT,
11. 3,994.586 SIT,
12. 10,800.000 SIT,
13. 2,897.432 SIT,
14. 3,701.479 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim:
1. –
2. 3,790.572 SIT,
3. 474.790 SIT,
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4. 757.420 SIT,
5. –
6. –
7. –
8. –
9. –
10. –
11. –
12. 2,085.165 SIT,
13. 801.920 SIT,
14. 1,124.780 SIT.
9. Število prejetih ponudb:
1. 2 ponudbi,
2. 2 ponudbi,
3. 2 ponudbi,
4. 3 ponudbe,
5. 2 ponudbi,
6. 2 ponudbi,
7. 2 ponudbi,
8. 2 ponudbi,
9. 3 ponudbe,
10. 3 ponudbe,
11. 2 ponudbi,
12. 2 ponudbi,
13. 3 ponudbe,
14. 2 ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. 4,522.440 SIT, 4,360.000 SIT,
2. 12,432.992 SIT, 12,000.000
SIT,
3. 8,038.613 SIT, 7,902.609 SIT,
4. 5,100.000 SIT, 4,291.950 SIT,
5. 3,800.000 SIT, 3,494.427 SIT,
6. 4,800.000 SIT, 4,495.861 SIT,
7. 5,159.767 SIT, 5,000.000 SIT,
8. 6,209.712 SIT, 5,992.251 SIT,
9. 3,258.900 SIT, 2,987.762 SIT,
10. 2,600.000 SIT, 2,113.194 SIT,
11. 4,460.220 SIT, 3,994.586 SIT,
12. 11,034.738 SIT, 10,800.000 SIT,
13. 2,995.568 SIT, 2,690.531 SIT,
14. 4,097.369 SIT, 3,701.479 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 27 z dne 16. 4.
1999, Ob-2746.
MOP Uprava RS za varstvo narave
Št. 052/98
Ob-5112
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 24. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena pri predpisani
kvaliteti, rok izvedbe in ostala merila v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Zvone Peterlin s.p., Sestranska vas 16, 4224 Gorenja vas.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: antikorozijska zaščita stolpa Pohorje.
7. Pogodbena vrednost: 5,891.600
SIT.
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8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7,294.376 SIT, 4,471.745 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 27 z dne 16. 4.
1999.
Javni zavod, RTV Slovenija
Št. 01322/99

Ob-5113

1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 10. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena za posamezno
področje.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– za vzdrževanje vozil za območje Nove
Gorice in Ajdovščine se določi ponudnik
Bijuklič Vladimir, Tominčeva ulica 14,
5250 Solkan. Cena avtomehanične delovne ure po ponudbi je 2.200 SIT;
– za vzdrževanje vozil za območje Brežice se določi ponudnik Avtoline Krško,
Bohoričeva 10, 8270 Krško, cena avtomehanične delovne ure je 2.300 SIT, avtokleparska dela 2,600 SIT, avtoličarska dela 2.800 SIT, avtoelektričarska dela
2.000 SIT, redni tehnični pregledi 3.500
SIT, pranje vozil 2.000 SIT,
– avtokleparska dela za območje PE
Ljubljana se določi ponudnik Avtokleparstvo in avtoličarstvo Marko Rjavec, s.p.,
Pot čez gmajno 2, Ljubljana, cena avtokleparske ure je od 1.800 SIT do
2.800 SIT.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: vzdrževanje vozil.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1,800
SIT/delovno
uro
do
3.600 SIT/delovno uro.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 36 z dne 14. 5.
1999, Ob-3635.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 90315-8/1999-12

Ob-5180

1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska
uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 31. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); v primeru, da naročnik ni iz-
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bral izvajalca, se navede razlog za zaključek postopka brez dodelitve naročila: velja
za vseh pet razpisanih nalog enako in sicer:
– izkušnje in reference ponudnika,
– ustreznost ponudbe delovnim nalogam,
– usposobljenost nosilcev (ključnega
osebja),
– izkušnje naročnika s ponudnikom,
– izvedbeni rok,
– cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– naloga 3.1.: ni oddana, ponovni razpis,
– naloga 3.2.: Geodetski zavod Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana,
– naloga 3.3.: Inštitut za geodezijo in
fotogrametrijo FGG, Jamova 2, 1000 Ljubljana,
– naloga 3.4.: Digi Data d.o.o., Opekarska 11, 1000 Ljubljana,
– naloga 3.5.: Monolit d.o.o., Letališka
17/II, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
– izdelava digitalnih katastrskih načrtov – območje 99-12,
– izdelava digitalnih katastrskih načrtov – območje 99-13,
– izdelava digitalnih katastrskih načrtov – območje 99-14,
– izdelava digitalnih katastrskih načrtov – območje 99-15.
7. Pogodbena vrednost:
– naloga 3.2.: 11,810.845 SIT,
– naloga 3.3.: 11,917.900 SIT,
– naloga 3.4.: 10,960.257 SIT,
– naloga 3.5.: 11,881.531 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke
od 4. do 10. točke se navede za vsako
pogodbo posebej, če je bilo naročilo oddano po delih!): podizvajalci bodo sodelovali samo pri izvedbi naslednje naloge in
sicer:
– naloga 3.4.: 37% vrednosti pogodbenega dela.
9. Število prejetih ponudb:
– naloga 3.1.: 2,
– naloga 3.2.: 2,
– naloga 3.3.: 2,
– naloga 3.4.: 2,
– naloga 3.5.: 2,
– naloga 3.6.: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– naloga 3.1.: 12,736.636 SIT,
11,929.631 SIT,
– naloga 3.2.: 13,120.000 SIT,
11,810.845 SIT,
– naloga 3.3.: 13,496.666 SIT,
11,917.900 SIT,
– naloga 3.4.: 11,996.499 SIT,
10,960.257 SIT,
– naloga 3.5.: 13,373.152 SIT,
11,881.531 SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12., 13.
Geodetska uprava RS
Št. 8

Ob-5190

1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni
dom Ljubljana, Kotnikova 28, Ljubljana,
faks 061/13-12-237.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 9. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral izvajalca, se navede razlog za zaključek postopka brez dodelitve naročila:
– cena – 40%,
– kakovost – 43%,
– boniteta ponudnika – 5%,
– reference ponudnika – 12%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ISS Servisystem, d.o.o.,
Kopitarjeva 5, Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: predmet dodeljenih del je opravljanje storitev
čiščenja prostorov ZD Ljubljana, v osmih sklopih:
1. sklop: ZD Ljubljana, enota OZV
Bežigrad,
2. sklop: ZD Ljubljana, enota OZV
Center,
3. sklop: ZD Ljubljana, enota OZV
Moste-Polje,
4. sklop: ZD Ljubljana, enota OZV
Šiška,
5. sklop: ZD Ljubljana, enota OZV
Vič-Rudnik,
6. sklop: ZD Ljubljana, enota OZV
Šentvid,
7. sklop: ZD Ljubljana, enota OZV
Šiška, lokacija Medvode,
8. sklop: ZD Ljubljana, Služba nujne
medicinske pomoči (SNMP).
7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: 17,533.620 SIT,
2. sklop: 24,497.714,64 SIT,
3. sklop: 25,128.484 SIT,
4. sklop: 12,745.068 SIT,
5. sklop: 19,918.320 SIT,
6. sklop: 4,373.352 SIT,
7. sklop: 6,482.424 SIT,
8. sklop: 4,214.124 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 11, od tega za:
1. sklop: 7 ponudb,
2. sklop: 7 ponudb,
3. sklop: 7 ponudb,
4. sklop: 7 ponudb,
5. sklop: 7 ponudb,
6. sklop: 7 ponudb,
7. sklop: 8 ponudb,
8. sklop: 5 ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1.
sklop:
21,726.000
SIT,
13,261.800 SIT,
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2.
sklop:
33,228.000
SIT,
21,840.000 SIT
3.
sklop:
32,840.766
SIT,
20,263.920 SIT,
4.
sklop:
20,448.000
SIT,
12,745.068 SIT,
5.
sklop:
20,448.000
SIT,
16,502.220 SIT,
6. sklop: 5,401.200 SIT, 3,720.000
SIT,
7. sklop: 7,903.560 SIT, 5,957,910
SIT,
8. sklop: 5,703.517,68 SIT,
4,214.124 SIT.
11., 12.
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. 90215-1/1999-5

Ob-5233

1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska
uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica
12,
1000
Ljubljana;
faks
061/178-49-09.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo
storitev brez omejitev.
3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); zaključek postopka brez dodelitve naročila: prispela je samo ena ponudba.
5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
Geodetska uprava RS
Št. 110-1/99

Ob-5242

1. Naročnik, poštni naslov: Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS
d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefaks 136-27-73.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 9. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena ob zadovoljevanju pogojev
za priznano usposobljenost in sposobnost.
5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: glavna cesta Koper – Dragonja, pododsek
Slavček – Tomos; izdelava idejne rešitve IP, PGD, PZI in PZR.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: na
javni razpis za Glavno cesto Koper – Dragonja, pododsek Slavček – Tomos; izdelava idejne rešitve IP, PGD, PZI in PZR, objavljen v Uradnem listu RS, št. 28-29 z dne
23.4.1999, sta se prijavila dva ponudnika.
Po pregledu in oceni ponudb je bilo ugotovljeno, da je bila samo ena ponudba popolna. Glede na določilo prvega odstavka
41. člena ZJN, DARS d.d. ni sprejel skle-

Št.

pa o izbiri najugodnejšega ponudnika in je
po drugem in tretjem odstavku 41. člena
ZJN sprejel sklep, da se razpis ponovi pod
enakimi pogoji.
12.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/99
Ob-5243
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS
d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefaks 136-27-73.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 9. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena ob zadovoljevanju pogojev
za priznano usposobljenost in sposobnost.
5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: AC
Šentvid – Koseze; izdelava dopolnilnih
geološko – geomehanskih raziskav za
PGD, PZI predora Šentvid.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: na
javni razpis za AC Šentvid – Koseze; izdelava dopolnilnih geološko – geomehanskih
raziskav za PGD, PZI predora Šentvid, objavljen v Uradnem listu RS, št. 16 z dne
19.3.1999, so se prijavili trije ponudniki.
Po pregledu in oceni ponudb je bilo ugotovljeno, da je bila samo ena ponudba popolna. Glede na določilo prvega odstavka
41. člena ZJN, DARS d.d. ni sprejel sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika in je
po drugem in tretjem odstavku 41. člena
ZJN sprejel sklep, da se razpis ponovi pod
enakimi pogoji.
12.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Zbiranje ponudb
Št. 8-252
Ob-5122
Na podlagi prvega odstavka 18. in 54.
člena ZJN objavlja naročnik Cankarjev dom,
kulturni in kongresni center, Prešernova 10,
1000 Ljubljana
zbiranje ponudb
za gradbenoobrtniška dela - prenova
sanitarij
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo pri naročniku v tajništvu tehničnega sektorja tel. 061/176-71-79 od
21. 6. do 28. 6. 1999 vsak delovni dan od
8. do 12. ure ali jo zahtevajo po faksu
061/223-896 in prejmejo po pošti.
Ponudbe je potrebno predložiti najkasneje do 29. 6. 1999 do 12. ure po pošti na
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naslov naročnika ali osebno v vložišče naročnika.
Ponudba mora biti v zapečateni kuverti z
oznako “Ne odpiraj - ponudba za prenovo
sanitarij“.
Ocenjena vrednost naročila je okrog
4,000.000 SIT.
Čas izvedbe del je od 10. 7. do 15. 8.
1999.
Odpiranje ponudb bo 29. 6. 1999 ob
16. uri na sedežu naročnika, sejna soba I.
nadstropje.
Merila za dodelitev naročila, omejitve,
navodila in natančna specifikacija so navedena v razpisni dokumentaciji.
Cankarjev dom

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

Popravek
Ob-5156
V naročilu objave dodelitve javnega naročila blaga za dobavo in montažo zaves v gradu Brdo, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
37-38 z dne 21. 5. 1999, Št. 407/99,
Ob-4066, se 3. točka pravilno glasi:
3. Datum izbire: 14. 4. 1999.
Vlada Republike Slovenije
Servis za protokolarne storitve – Brdo
Št. 730-001/99
Ob-5154
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za
promet in zveze, Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo, Kotnikova 19a, 1000
Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: prvi odstavek,
3. točka.
3. Datum izbire: 31. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): zanesljivost in kompatibilnost sistema.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: MIBO Komunikacije, d.o.o.,
Železna cesta 14, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Kotnikova 19a, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pilotski projekt ZPnet
Ljubljana–Brnik, kot v Prilogi – Specifikacija.
7. Pogodbena
vrednost:
34,302.368,80 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Uprava RS
za zračno plovbo
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1. Priloga - Specifikacija opreme in storitev

Poz.

Opis

Kol.

EM

Cena/EM

Skupaj

(SIT)

(SIT)

1

Passport 6440 DC shelf, CP next generation
processor, base system software, QMY532A

2

kos

2.712.600,00

5.425.200,00

2

Passport 6440 DC power converter, NTEP27CA

2

kos

257.400,00

514.800,00

3

Eight-port V.35 FP next generation, application
software, NTFN46FB

2

kos

3.168.000,00

6.336.000,00

4

Four-port E1 FP next generation, application
software, NTFN57EA

2

kos

3.821.400,00

7.642.800,00

5

Blank FP face plate, NTPB23BA

4

kos

11.880,00

47.520,00

6

19¨ V.35 termination panel, NTFP08AB

2

kos

79.200,00

158.400,00

7

19¨ E1 balanced termination panel, NTFP10BA

2

kos

89.100,00

178.200,00

8

V.35 termination panel cable, NTBP29DA

4

kos

14.850,00

59.400,00

9

E1 termination panel cable, NTBP28AA

4

kos

19.800,00

79.200,00

10

E1 Frame-relay ISDN PRI software, NTJ231AE

2

kos

990.000,00

1.980.000,00

11

Passport 4450 DC shelf, Ethernet base module,
16MB flash, NTJ741BA

2

kos

891.000,00

1.782.000,00

12

4400 4-port high speed data module, NTAU83AA

2

kos

237.600,00

475.200,00

13

4400 6-port lagacy data module, NTAU73AB

2

kos

297.000,00

594.000,00

14

4400 analog voice module, dual channel, FXS,FXO
or E&M, NTAU62AA

4

kos

237.600,00

950.400,00

15

4450 rack mount kit, NTAY74AA

2

kos

49.500,00

99.000,00

17

V.35 cable to DCE, NTAU20AA

8

kos

39.600,00

316.800,00

18

V.24 cable to DCE, NTAU18AA

12

kos

19.800,00

237.600,00

19

Komunikacijska omara, 45 HE

2

kos

171.000,00

342.000,00

20

Montaža opreme, montažni material

1

kos

1.607.000,00

1.607.000,00

Skupaj

28.825.520,00

DDV 19%

5.476.848,80

Skupaj za plačilo

Št. 14/99
Ob-5079
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni
dom Izola, Dantejeva 1, Izola.
2.
3. Datum izbire: 1. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Proavto, d.o.o., Ulica 15.
maja 6, Koper.
6. (a) Kraj dobave: Izola.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno
dobaviti: specialno sanietno vozilo, 1 kos.
7. Pogodbena vrednost: 18,768.400 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 20,000.000 SIT, 18,768.400 SIT.
11.
12. Številka objave v Ur. l. RS: Ur. l. RS,
št. 28 z dne 7. 5. 1999, Ob-3564.
Zdravstveni dom Izola

SIT

34.302.368,80

Št. 6/99
Ob-5080
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni
dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Maribor, Ul.
talcev 9.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: po 55. členu,
7. točka ZJN.
3. Datum izbire: 7. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
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– rok dobave,
– plačilni pogoji in cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: naročilo je dodeljeno dvema ponudnikoma: Dentalia, d.o.o., Celovška 197, Ljubljana in Domnia, d.o.o., Na
jami 9, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: fco zobne ambulante, Svetozarevska ulica 21, Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: oprema za zobne ambulante: pohištveni del, aparati.
7. Pogodbena vrednost: 13,006.700 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem:
– za pohištveni del: 3,217.700 SIT –
Domnia, d.o.o., Ljubljana,
– za aparate: 9,789.000 SIT – Dentalia,
d.o.o., Ljubljana.
Merila enaka kot pod 4. točko.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za pohištveni del: 6,975.986 SIT,
3,217.700 SIT,
– za
aparate:
11,120.125
SIT,
9,789.000 SIT.
11.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca,
Maribor
Ob-5224
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Celje, Zavod za informatiko, Trg celjskih
knezov 9, 3000 Celje, tel. 063/484-822,
faks 063/484-559, elektronska pošta: info@celje.si.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa – po 55. členu zakona o javnih naročilih: 4. točka
55. člena ZJN.
3. Datum izbire: 4. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): edini možni dobavitelj za nadgradnjo razvojne programske opreme Magic/400.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ormus d.o.o., Računalniški
inženiring, Stegne 21, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Celje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nadgradnja razvojne programske opreme Magic/400.
7. Pogodbena
vrednost:
4,415.274 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
Mestna občina Celje

Št.

gradu Brdo in hotelu Kokra, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 37-38 z dne 21. 5.
1999, Št. 403/99, Ob-4067, se 3. točka
pravilno glasi:
3. Datum izbire: 14. 4. 1999.
Vlada Republike Slovenije
Servis za protokolarne zadeve – Brdo
Popravek
Ob-5156
V naročilu objave dodelitve javnega naročila gradbenih del – obnovitvena dela na
objektu grad Brdo in park, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 37-38 z dne 21. 5.
1999, Št. 404/99, Ob-4068, se 3. točka
pravilno glasi:
3. Datum izbire: 14. 4. 1999.
Vlada Republike Slovenije
Servis za protokolarne zadeve – Brdo
Št. 13/99
Ob-5081
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana.
2.
3. Datum izbire: 8. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrana ponudba je najugodnejša
po vrednostnih merilih, podanih v razpisni
dokumentaciji: cena ponudbe, finančna boniteta, rok izvedbe, dodatne ugodnosti, reference in usposobljenost. Glede na pomen
postavljenih meril je izbrana ponudba dosegla večje število točk od drugega ponudnika.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo
dodeljeno: Splošno gradbeno podjetje SCT
Ljubljana, d.d., Slovenska 56, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba zunanje ureditve s pripadajočimi GOI deli za Dom
podiplomcev in gostujočih profesorjev v
Ljubljani, Kardeljeva ploščad (Mariborska cesta).
7. Pogodbena vrednost: 312,675.010
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 85,000.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 330,371.695 SIT, 312,675.010 SIT.
11.
Republika Slovenija, Ministrstvo za
znanost in tehnologijo

ZJN-04-S - 55. člen
ZJN-04-GD - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila gradbenih del
Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila gradbenih del po tretjem
odstavku 55. člena zakona o javnih
naročilih
Popravek
Ob-5156
V naročilu objave dodelitve javnega naročila gradbenih del – obnovitvena dela na

Naročilo objave dodelitve
javnega naročila storitev
Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila storitev po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Ob-5082
1. Naročnik, poštni naslov: j.p. Termoelektrarna Brestanica, d.o.o., CPB 18, Brestanica.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 7. in 8.
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točki 1. odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.
3. Datum izbire: 10. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): 7. in 8. točka 1. odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo
dodeljeno: IBE, d.d., Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: izdelava projekta za izvedbo za vključitev različnih sistemov vodenja v celovit sistem
vodenja elektrike.
7. Pogodbena vrednost: 14,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. 11.
j.p. Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.
Ob-5083
1. Naročnik, poštni naslov: j.p. Termoelektrarna Brestanica, d.o.o., CPB 18, Brestanica.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. in 4.
točki 1. odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.
3. Datum izbire: 8. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): 3. in 4. točka 1. odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo
dodeljeno: Merkur, d.d., Kranj.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: dobava rezervnih delov za TurboCon, proizvajalca European Gas Turbines GmbH
Essen.
7. Pogodbena vrednost: 10,468.065 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. 11.
j.p. Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.
Št. 90315-19/1999-2
Ob-5084
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska
uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: oddaja
naročila se izvaja na podlagi dolgoročne pogodbe št. 453-146/95, z dne 12. 12. 1995.
3. Datum izbire: 6. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire):
– izkušnje in reference ponudnika,
– ustreznost ponudbe delovnim nalogam,
– usposobljenost nosilcev (ključnega
osebja),
– izkušnje naročnika s ponudnikom,
– izvedbeni rok,
– cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo
dodeljeno: Krim, d.o.o., Grosuplje, Pod hribom c. III/3.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
vzdrževanje PP INKAT na izpostavah območnih geodetskih uprav in Glavnem uradu Geodetske uprave Republike Slovenije, vzdrževanje skupne baze opisnih podatkov zemljiškega katastra ter priprava
podatkov iz skupne baze občinam, državnim organom in drugim uporabnikom
za leto 1999.
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7. Pogodbena vrednost: 16,071.763 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
Geodetska uprava RS
Št. 403-7/98 -1765/99
Ob-5099
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1502 Ljubljana, št. telefaksa:
061/214-584.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa: storitve, ki so
predmet tega javnega naročila, je potrebno
izvršiti v zakonsko določenem roku. Predvidenih dopolnil carinskega informacijskega sistema (CIS) zaradi spremembe zakonodaje tehnično in ekonomsko ni mogoče ločiti od obstoječega sistema. Naročnik je ugotovil, da je
dobavitelj obstoječega CIS edini izvajalec, ki
lahko v roku uspešno opravi vse potrebne
aktivnosti. Na podlagi te ugotovitve se je naročnik odločil, da odda predmetno javno naročilo po 3. in 4. točki prvega odstavka 55.
člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: izbira je bila izvedena s
sklepom o izbiri najugodnejšega ponudnika,
št. 403-7/98-IT-0013/99, dne 2. 2. 1999.
4. Utemeljitev izbire: naročnik ugotavlja, da
je družba ZZI d.o.o., kot vzpostavitelj in dobavitelj obstoječega sistema, edini možni izvajalec za opravljanje storitev predmetnega javnega naročila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo
dodeljeno: ZZI Svetovanje in inženiring, proizvodnja in prodaja programske opreme
d.o.o., Valvazorjeva 12, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: predmet javnega naročila je opravljanje storitev
rednega vzdrževanja in dopolnjevanja obstoječe računalniške programske opreme
CIS in izvajanje operativnih del za zagotavljanje delovanja CIS. Javno naročilo za
opravljanje zgoraj navedenih storitev se oddaja za obdobje dveh let, od 1. 1. 1999 do
31. 12. 2000.
7. Pogodbena vrednost: pogodbena vrednost je 390,812.196 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
Ministrstvo za finance
Št. 2.0.-2048/99
Ob-5114
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske železnice, d.d., Kolodvorska 11, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 1. in 8.
točki 55. člena zakona o javnih naročilih:
3. Datum izbire: 20. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): predmet oddanega javnega naročila je
nestandardna in svetovalna intelektualna storitev, predmeta naročila in njegove izdelave pa
ne bi bilo možno izvesti brez že predhodnega
sodelovanja izbranega izvajalca. Ta je sodeloval že pri pripravi projektne naloge in programa za “Načrt izdelave kretnic na betonskih
pragih”, v sodelovanju s strokovnjaki SŽ, d.d.,
in Prometnim inšpektoratom RS (oddaja po
55./8. členu ZJN).
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Prometni institut Ljubljana,
d.o.o., Kolodvorska 11, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
izdelava “Načrta opazovanja in vzdrževanja kretnic na betonskih pragih”.
7. Pogodbena vrednost: 2,700.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 3,500.000 SIT, 2,700.000 SIT.
11.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
Št. 2.0.-2048/99
Ob-5115
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
železnice, d.d., Kolodvorska 11, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po 3.
in 6. točki 55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 18. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani izvajalec je edini usposobljeni ponudnik, saj je vodilna inštitucija
v RS na področju prostorske geodezije.
Razpolaga z ustreznim številom strokvonega kadra (glede na velikost objekta, razpon 171 m). Ima vrhunsko merilno opremo
(potrebna za natančnost rezultatov) in potrebno programsko opremo za analizo izmerjenih rezultatov (oddaja po 55./3. členu ZJN). Izvajalec je javni zavod, njegov
ustanovitelj je Republika Slovenija (oddaja
po 55./6. členu ZJN).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova
2, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
obremenilna preizkušnja stabilnosti opornikov jeklenega železniškega mostu v km
593+197 proge Zidani Most–Šentilj.
7. Pogodbena vrednost: 2,200.895
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,220.895 SIT.
11.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
Št. 01322/99
Ob-5116
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po 55.
člena zakona o javnih naročilih: edini primerni vzdrževalec Siemens Micro Master.
3. Datum izbire: 10. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): avtor osnovnega programa.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Inženiring plus, d.o.o., Partner, Siemens, Stegne 12, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
vgraditev frekvenčnih pretvornikov na
krožni in zbirni liniji na transporterjih.
7. Pogodbena vrednost: 35,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

ZJN-05-B - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za
dobavo blaga
Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila blaga po 43., 44. in 45. členu
zakona o javnih naročilih
Št. 127/99
Ob-5078
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Bolnišnica Golnik - Kopa, Golnik 36,
Golnik, telefaks 064/461-578.
Način izbire ponudnika: javni razpis za
izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti za dobavo blaga po 50. čl.
ZJN.
2. (a) Kraj dobave: Bolnišnica Golnik Kopa.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sukcesivna dobava osebnih računalnikov z monitorji (55 kom),
tiskalniki laserski (8 kom), tiskalniki matrični (8 kom), VT terminali (10 kom).
Ocenjena vrednost naročila: skupna
vrednost 18,000.000 SIT.
(c)
3. Predvideni čas dobave: sukcesivno
do konca meseca marca 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Bolnišnica Golnik - Kopa,
Golnik 36, Golnik javna naročila.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 5. 7. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za 10.000 SIT, plačljivo
neposredno pred dvigom razpisne dokumentacije na blagajni Bolnišnice Golnik Kopa, oziroma na ŽR št. 51500-60334158.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene do 9. 7. 1999
do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Bolnišnica Golnik - Kopa,
Golnik 36, Golnik, tajništvo uprave.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom Ne odpiraj – Ponudba in
številko objave javnega razpisa v Ur. l. RS,
ter navedbo predmeta naročila (skupine oziroma podskupine). Na hrbtni strani mora
biti naveden naslov pošiljatelja.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. 7. 1999 ob
12. uri v sejni sobi na upravi Bolnišnice
Golnik - Kopa.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranimi ponudniki bo sklenjena pogodba za čas do
zaključka dobave blaga.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): pogoji opredeljeni v 40. členu
ZJN.
9. Morebitne druge informacije o naročilu:
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a) dodatne informacije se dobijo samo
pisno na naslovu pod 4. točko,
b) razpis je ponovljen, prvi neuspeli razpis je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 36 z dne
14. 5. 1999, Ob-3718.
10.
Bolnišnica Golnik - Kopa
Ob-5125
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod za zdravstveno varstvo Celje,
Ipavčeva ul. 18, Celje, faks 063/42-51-115.
2. (a) Kraj dobave: Zavod za zdravstveno varstvo Celje, Ipavčeva 18 in Gregorčičeva 5, Celje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: laboratorijski materiali:
– dehidrirane podloge, dodatki in kemikalije,
– diski in trakovi za testiranje občutljivosti za antibiotike,
– testi za identifikacijo bakterij,
– serološki testi,
– serološki testi vezani na aparat
VIDAS,
– laboratorijska plastika,
– laboratorijska steklovina,
– ostali laboratorijski materiali,
– potrošni material za ambulanto,
– razni potrošni material.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
72,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: sukcesivno
od 15. 8. 1999 do 30. 9. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: ZZV Celje, Oddelek poslovne koordinacije pri Ireni Ivačič Štraus,
tel. 063/42-51-201, e-mail:Irena.Ivacic@zzv-ce.si.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumnetacijo je možno zahtevati od 21. 6. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 5.000 SIT nakažite
na žiro račun ZZV št. 50700-603-31733 ali
plačate pri blagajni Zavoda za zdravstveno
varstvo Celje, Ipavčeva 18.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 5. 7. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod za zdravstveno varstvo
Celje, Ipavčeva 18, Celje. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom: “Ne
odpiraj” – ponudba laboratorijski materiali z
navedbo objave številke Uradnega lista RS.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 5. 7. 1999 ob 12. uri
v prostorih ZZV Celje.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: prijavijo se lahko pravne in fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
razpisa. Ponudba se lahko nanaša na vse,
ali posamezne skupine materialov.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):
I. 1. da proti ponudniku ni uveden sanacijski postopek, postopek prisilne poravnave ali postopek likvidacije,
2. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti,
3. da ima poravnane davke in prispevke, določene z zakonom,
4. da predloži BON 1 in BON 2 ali
BON 3,

Št.

5. da predloži garancijo za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti,
6. ostali pogoji, določeni v razpisni
dokumentaciji.
II. Merila za izbiro ponudnikov:
– kvaliteta,
– reference ponudnika,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– dobavni roki,
– celovitost ponudbe.
Uporaba meril je določena v razpisni dokumentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: s ponudniki, katerim bo naročnik priznal usposobljenost, bo sklenjena pogodba
o dobavah blaga pod pogoji, določenimi v
razpisni dokumentaciji. Ponudniki bodo o
priznanju sposobnosti obveščeni v 8 dneh
po odpiranju ponudb.
10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: namera ni bila objavljena.
ZZV 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
Popravek
Ob-5155
V javnem razpisu za izvajanje storitev:
gradbena, obrtniška in inštalacijska vzdrževalna dela, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 39-40 z dne 28. 5. 1999, Ob- 4407 se
2. točka popravi:
2. Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: gradbena, obrtniška in
inštalacijska vzdrževalna dela

Skupina
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ime skupine
Vrednost SIT
Slikopleskarstvo 10,000.000
Zidarstvo
20,000.000
Keramičarstvo
10,000.000
Ključavničarstvo
5,000.000
Talne obloge
23,460.000
Elektroinštalaterstvo
18,000.000
Kleparstvo
7,000.000
Inštalaterstvo
(vodovod in centralno
ogrevanje)
40,000.000
Skupaj G+O+I 133,460.000

Vse ostale točke objave razpisa ostanejo nespremenjene.
Splošna bolnišnica Maribor

Javni razpisi
Dopolnitev
Št. 60-1659/99
Ob-5158
V javnem razpisu JP Komunala Novo mesto, d.o.o., za prodajo nepremičnine z zbi-
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ranjem ponudb za zemljišče v zgodovinskem
jedru Novega mesta, s poslovno stavbo in
pomožnim objektom, parc. št. 1694 k.o.
Novo mesto, vpisano pri vložni št. 339, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 39-40 z
dne 28. 5. 1999, Ob-4298, se doda
10. točka:
10. Predložitev ponudb:
Pisne ponudbe z zahtevanimi dokazili je
potrebno predložiti do 7. 7. 1999 do 12.
ure, na naslov: JP Komunala Novo mesto,
d.o.o., Sektor razvoja in investicije, Muzejska ulica 5, 8000 Novo mesto.
Ponudba mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako: Ne odpiraj – ponudba za
nakup zemljišča z nepremičninami na Muzejski ulici 5.
Naslov pošiljatelja mora biti označen na
hrbtni strani kuverte.
Če ponudnik pošlje ponudbo po pošti,
se šteje za pravočasno predloženo ponudbo, ponudba, ki je bila prodajalcu dostavljena v roku, ki je določen v javnem
razpisu.
JP Komunala Novo mesto, d.o.o.
Ob-5085
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirnega sporazuma med Vlado RS in Komisijo
Evropskih skupnosti o uresničevanju ukrepov o finančnih, tehničnih in drugih oblikah
sodelovanja (17/93), v zvezi z 9. točko prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih (Uradni list RS, št. 24/97) ter 117.
in 118. člen pravil in postopkov EU za izvedbo javnih razpisov, objavlja Republika
Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
javni razpis za izbiro dobavitelja
opreme za informacijski sistem, ki je namenjena Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, financira Evropska
Komisija iz sredstev PHARE, v okviru Državnega operativnega programa za Slovenijo
1997 (SL – 9704.01.03).
Na razpis se lahko enakopravno prijavijo
vse pravne in fizične osebe iz držav, članic
Evropske unije in iz držav, prejemnic sredstev programa PHARE, ki ponujajo dobavo
blaga z izvorom v teh državah.
1. Predmet
Razpis je izbor dobavitelja za dobavo
opreme za potrebe Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano in sicer za:
sklop 1: računalniška oprema za kmetijski informacijski sistem in register kmetij:
– unix server za podatkovne baze – 1,
– aplikacijski server
– 1,
– windows terminalni server
– 1,
– osebni računalniki
– 5,
– scannerja
– 2,
– laserska printerja
– 2,
sklop 2: oprema za kuvertiranje dokumentov za identifikacijo živali:
– kuvertirka
– 1.
Ponudniki se lahko prijavijo na razpis v
celoti ali pa za posamezne sklope. Ponujena oprema mora biti skladna z opisom, ki je
naveden v Tehničnih specifikacijah.
Opremo je potrebno dobaviti v 60 dneh
po podpisu pogodbe na naslov:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Phare-ESPU, Dunajska 56–58,
Ljubljana, Slovenija, kontaktna oseba
Mojca Mehikić.
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2. Postopek in pogoji za sklepanje pogodb: dobavitelj bo izbran po postopku, ki
ga predpisuje priročnik za decentraliziran
sistem izvajanaja (DIS Manual EU/97). Pogoji pogodbe bodo ustrezali splošnim pogojem za pogodbe za dobavo blaga.
3. Razpisna dokumentacija: ponudba
mora biti pripravljena v angleškem jeziku in
mora ustrezati naslednjim dokumentom:
– navodilom ponudnikom za pogodbe za
dobavo blaga,
– posebnim razpisnim pogojem za pogodbe za dobavo blaga,
– tehničnim specifikacijam,
– ponudbenemu predračunu,
– splošnim pravilom za ponudnike in
sklenitev pogodbe za dobave blaga, (splošna pravila za pogodbe za dobave blaga so
priložena le v informacijo).
Našteti dokumenti predstavljajo popolno
razpisno dokumentacijo. ki jo je na podlagi
pisne zahteve mogoče dobiti brezplačno na
naslednjem naslovu: pisne zahteve za pridobitev razpisne dokumentacije morajo prispeti na naslednji naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Phare –
ESPU, Dunajska 58, Ljubljana, Slovenija,
kontaktna oseba ga. Mojca Mehikić, tel.:
386/61 178 9068, fax.: 386/61 178
9155, s priporočeno pošto najkasneje štiri
tedne po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS. Celotna razpisna dokumentacija je
brezplačna.
4. Predložitev ponudb: ponudbe v angleškem jeziku morajo prispeti najkasneje
do 29. julija 1999, do 9. ure na naslov
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Phare – ESPU, Dunajska 58, Ljubljana, Slovenija.
Ponudbe v zaprti ovojnici morajo biti jasno označene: “Ne odpiraj – za razpis: Informacijski sistem”.
Odpiranje ponudb bo javno, na istem
naslovu, dne 29. julija 1999 ob 10. uri po
lokalnem času.
Republika Slovenija,
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
In accordance with Regulation on ratification of Framework Agreement between
the Government of Republic of Slovenia and
European Commission on implementation
of measures on financial, technical and other forms of co-operation (OG RS 17/93)
and referring to Law on Public Procurement,
section 9, paragraph 1 of article 55 (OG RS
24/97) and to Rules and Regulations for
procurement of public tenders, Articles.
117 and 118., the Republic of Slovenia,
Ministry of Agriculture, Forestry and Food
invites to tender for
Tender for Supply of Equipment for
Information System
Information System equipment for Ministry of Agriculture, Forestry and Food of RS
is financed by the European Commission
from PHARE funds in the framework of
Country Operational Programme for Slovenia 1997 (SL – 9704.01.03).
Participation is open in equal terms to all
natural and legal persons of the Member
States of the European Union and of the
beneficiary countries of the PHARE pro-
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gramme who offer to supply goods originating from those countries.
1. Subject: Supply of equipment for Information System needed for the Ministry of
Agriculture, Forestry and Food as follows:
LOT 1: Computer equipment for Agricultural Information System and Farm Register:
– unix database server
– 1pc,
– application server
– 1 pc,
– windows terminal
– 1pc,
– personal computers
– 5 pcs,
– flatbad scanners
– 2 pcs,
– laser printers
– 2 pcs,
LOT 2: Equipment for enveloping documents for animal identification
– folding machine
– 1pc.
Any tenderer may tender for all the equipment or for each separate lot(s). The supplies offered must be conform with the descriptions set out in the Technical Specifications.
The supplies must be delivered within
60 days after signing of contract to: Ministry
of Agriculture, Forestry and Food, PHARE
ESPU Dunajska 56–58, 1000 Ljubljana,
contact person: Ms. Mojca Mehikić.
2. Procedures and conditions for award
of contracts: Supplier will be selected in
accordance with Decentralised Implementation System Manual (EU/97). Conditions
in contract will correspond to conditions in
General regulations for equipment supply
contracts.
3. Tender dossier: The offer must be in
English and must conform with following
documents:
– Instructions to Tenderers for Supply
Contracts,
– Special Tender Conditions for Supply
Contracts,
– Technical Specifications,
– Schedule of Prices,
– General Regulations for Tenders ,
– (General Conditions for Award of
Supply Contracts is attached for information only).
These documents constitute the complete tender.
Written requests for the Tender Dossier
should be received by registered mail at the
following address: Ministry of Agriculture, Forestry and Food, PHARE ESPU, Dunajska
58, 1000 Ljubljana; contact person: Ms.
Mojca Mehikić, Phone: 386/61-178-9068,
fax.: 386/61-178-9155, at latest 4 weeks
after publication of this announcement in the
Official Gazette. The complete tender dossier is free of charge.
4. Submission of tenders
Tenders in English must be submitted,
at latest on 29 th July at 9 th. a.m. to: Ministry of Agriculture, Forestry and Food,
PHARE ESPU, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, Slovenia. The envelope has to be
marked: “Do not open – for Tender –
Equipment for Information System”. They
will be opened in public session on 29th
July 1999 at 10. a. m. local time at the
same address.
Republic of Slovenia,
Ministry of Agriculture,
Forestry and Food

Ob-5086
Na podlagi 7., 10. in 43. člena zakona o
popotresni obnovi objektov in spodbujanju
razvoja Posočja (Ur. l. RS, št. 45/98) in
sklepov Vlade RS z dne 5. 11. 1998 in
26. 11. 1998 ter na podlagi sklepa uprave
Slovenske razvojne družbe d.d z dne 7. 6.
1999, Slovenska razvojna družba d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: SRD) objavlja
javni razpis
za kapitalska vlaganja SRD v Posočju
I. Predmet razpisa in višina razpisnih
sredstev je kapitalsko vlaganje SRD v gospodarske družbe in za ustanavljanje novih
gospodarskih družb s prosilci z območja
občin Bovec, Kobarid in Tolmin in sicer za
realizacijo njihovih razvojnih projektov v skladu z Delnim programom ohranjanja delovnih mest ter razvoja gospodarske infrastrukture in javnih del.
Višina razpisnih sredstev je v skupnem
znesku 70 mio SIT.
II. Razpisni pogoji
1. Prosilci so lahko gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki in
fizične osebe z območja občin Bovec, Kobarid in Tolmin. Kadar sodelujejo pri javnem
razpisu samostojni podjetniki in fizične osebe, je sklep o odobritvi sprejet pod odložnim pogojem, da bo prosilec najkasneje v
času 6 mesecev po odobritvi ustanovil gospodarsko družbo v eni izmed pravno veljavnih oblik.
2. Projekti morajo biti ekološko nesporni.
3. SRD sodeluje v osnovnem kapitalu
drugih gospodarskih družb tako, da predstavlja njen vložek najmanj 25% v osnovnem kapitalu teh družb.
III. Finančni pogoji
1. Posamični kapitalski vložek lahko znaša najmanj 10 milijonov SIT.
2. Slovenska razvojna družba zaračunava nadomestilo za svoje stroške, in sicer v
višini 1,2% od vložka.
IV. Merila za izbor
Pri izboru bo razpisna komisija ocenjevala:
– zagotavljanje novih oziroma ohranjanje
obstoječih delovnih mest,
– projekti morajo biti povezani s tehnično-tehnološko noviteto, ki je rezultat domačega razvojno raziskovalnega dela oziroma
inventivnosti in katere rezultat bo povečana
dodana vrednost oziroma povečana konkurenčna prednost,
– finančno konstrukcijo projekta,
– dosedanje poslovanje družbe oziroma
reference prijavitelja,
– poslovni načrt družbe.
V. Vsebina vloge
1. Vloga v pisni obliki mora vsebovati:
a) prijavo za razvojno projektno financiranje (obrazec SRD R5-1/99-1),
b) opis razvojnega projekta (navodilo
SRD R5-1/99-2),
c) predstavitev družbe nosilke razvojnega projekta s prilogami (obrazec SRD
R5-1/99-3),
d) poslovni načrt družbe z vključenim razvojnim
projektom
(navodilo
SRD
R5-1/99-4).
2. Kadar gre za ustanavljanje novih gospodarskih družb na osnovi novih, lastnih
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proizvodov in tehnologij, navede ustanovitelj v vlogi svoje podatke iz točke 1.a, b., in
c., tega poglavja, podatki iz točke 1.d., poglavja pa se smiselno nanašajo na družbo,
ki jo ustanovitelj želi ustanoviti.
3. Kadar da vlogo samostojni podjetnik
posameznik, mora le-ta pridobiti status pravne osebe najkasneje v šestih mesecih od
sprejetega sklepa o odobritvi.
VI. Prijava na razpis in rok prijave
1. Interesenti dobijo obrazce za prijavo
in navodila za pripravo gradiv z zahtevano
vsebino ter vse potrebne informacije v zvezi
s tem na sedežu Slovenske razvojne družbe, Dunajska 160, Ljubljana.
2. Razpis je odprt do 1. 9. 1999. Pisne
vloge, ki ustrezajo vsebini, določeni z razpisnimi pogoji, se štejejo kot pravočasne, če
so prispele na Slovensko razvojno družbo
do 1. 9. 1999.
3. Vloge je potrebno oddati priporočeno
ali osebno na sedežu SRD v zaprti ovojnici
pod oznako: “Ne odpiraj - razpis R5 - Posočje “.
4. Prosilec mora k vlogi priložiti vso zahtevano dokumentacijo. Nepopolnih vlog razpisna komisija ne bo obravnavala. Razpisna
komisija lahko zahteva od prosilca tudi dodatno dokumentacijo.
VII. Postopek pri izbiri vlog
1. Razpisna komisija imenovana s strani
uprave SRD bo delovala kontinuirano od
objave tega razpisa v Ur. l. RS.
2. Postopek pri izbiri vlog je opredeljen
s pravilnikom Slovenske razvojne družbe o
izvajanju javnih razpisov razvojnega projektnega financiranja.
3. Sklep o dodelitvi sredstev SRD mora
biti sprejet v 90 dnevih po zaprtju razpisa.
Rok za obvestilo o uspehu pri razpisu je
petnajst dni po sprejemu sklepa.
VIII. Druga določila razpisa
1. Slovenska razvojna družba si pridržuje pravico ne izbrati nobenega projekta, kolikor ne bo primernih vlog.
2. Vse dodatne informacije dobite na naslovu: Slovenska razvojna družbe, d.d., Dunajska 160, 1001 Ljubljana. Kontaktna oseba v Slovenski razvojni družbi je Metka
Majnik, tel. št. 1894-876.
Slovenska razvojna družba d.d.,
Ljubljana
Ob-5101
Na podlagi 4. člena odloka o gospodarskih javnih službah Občine Tržič (Ur. l. RS,
št. 47/96 in 76/97) in 1. ter 5. člena odloka
o podelitvi koncesije za izvajanje prevozov
učencev (Ur. l. RS, št. 78/98) Občina Tržič
objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
prevozov učencev
1. Koncedent: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič.
2. Predmet koncesije:
2.1. Izvajanje gospodarske javne službe: prevozi učencev za potrebe Osnovne
šole Bistrica, Osnovne šole Zali rovt in
Osnovne šole Križe s podružničnimi šolami.
2.2. Izvajanje prevozov otrok s posebnimi potrebami v Osnovno šolo Helena Puhar
Kranj in Kranjske vrtce, v vrtec Mojca.

Št.

Kandidat se lahko poteguje za pridobitev koncesije za celotni razpisani obseg prevozov ali ločeno za vsakega posebej.
3. Orientacijska vrednost naročila:
21,450.000 SIT.
4. Trajanje koncesije: koncesijsko razmerje se sklepa za določen čas, za dobo
treh let.
5. Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz
4. člena odloka o podelitvi koncesije za
izvajanje prevozov učencev.
Kandidat za koncesionarja izkaže izpolnjevanje pogojev z ustreznimi listinami ali
priporočili o dosedanjih izkušnjah in referencah na področju izvajanja javnega potniškega prometa.
6. Vsebina ponudbe:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 5.
točke tega razpisa,
– predlog cene za opravljanje storitev,
– elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne
opremljenosti, finančno-operativnega in razvojnega vidika,
– dokazila o finančni boniteti.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– izpolnjevanje pogojev 5. točke tega
razpisa,
– raven strokovne usposobljenosti ponudnika in pri njem zaposlenih delavcev,
– cena,
– reference,
– druge posebne ugodnosti ponudnika.
8. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije so ponudnikom na voljo na Občini Tržič, Trg svobode 18, Tržič pri Erni
Štefe, vsak delovni dan od 10. do 12. ure,
tel. št. 064/563-462.
Razpisna dokumentacija obsega odlok
o podelitvi koncesije za izvajanje prevozov
učencev (Ur. l. RS, št. 78/98), besedilo
javnega razpisa, relacije za avtobusne prevoze učencev osnovnih šol za šolsko leto
1998/99, obliko plačevanja in metodologijo za oblikovanje cen storitev.
9. Pisne ponudbe z zahtevanimi dokazili
morajo kandidati oddati v zaprti ovojnici na
naslov: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290
Tržič s pripisom: “Ne odpiraj - razpis za
podelitev koncesije za izvajanje prevozov
učencev”.
Pri izbiri koncesionarja bodo upoštevane le pravilno opremljene in popolne ponudbe, ki bodo na naslov koncedenta prispele do vključno 30. dne po objavi razpisa v
Uradnem listu RS.
Javni razpis uspe, če do roka, določenega v razpisu, ponudbo pravočasno in pravilno vloži najmanj en vlagatelj. Po vsebinski
ocenitvi mora ostati najmanj ena popolna
vloga, ki zadovolji zahtevanim pogojem razpisa.
10. Javno odpiranje ponudb bo 20. julija 1999 ob 11. uri v mali sejni sobi Občine
Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič.
11. O izbiri koncesionarja bodo ponudniki pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh
po odpiranju ponudb.
Izbranemu koncesionarju bo izdana
upravna odločba v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku, zakonom o lokalni samoupravi in 5. členom odloka o podelitvi koncesije za izvajanje prevozov učencev.
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Župan bo v imenu in za račun občine z
izbranim koncesionarjem najkasneje v roku
60 dni po pravnomočnosti odločbe sklenil
koncesijsko pogodbo.
Občina Tržič

Objave delniških
družb
Javne prodaje delnic
Št. 906/99
Ob-5051
Banka Celje, d.d., v skladu s svojim statutom objavlja naslednjo
ponudbo
za prodajo delnic Banke Celje, d.d.
Prodajalec: Tovarna krmil Žalec, d.d.,
Vrečerjeva 13, 3310 Žalec.
Predmet prodaje:
– 2.100 navadnih delnic Banke Celje,
d.d., na ime po ceni 27.990 SIT za delnico,
– 951 navadnih delnic Banke Celje,
d.d., na ime po ceni 25.299 SIT za delnico,
– 1.108 prednostnih delnic Banke Celje, d.d., na ime po ceni 25.299 SIT za
delnico.
Prednostno pravico imajo v skladu z določili statuta delničarji Banke Celje, d.d.,
imetniki delnic na ime, ki s pisnim sporočilom izjavijo, da sprejmejo ponudbo.
Ponudba veže ponudnika, vse dokler jo
prvi izmed obstoječih delničarjev ne akceptira.
Delničarji lahko svojo predkupno pravico uveljavljajo do vključno10. 7. 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.

Odkupi poslovnih deležev družb
Ob-5223
S Hram, družba za upravljanje, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana, v imenu pooblaščenih investicijskih družb, ki jih upravlja v skladu s pogodbami o upravljanju ter skladno s
465. členom zakona o gospodarskih družbah, objavlja
– da ima PID Setev, d.d., Ljubljana, v
lasti več kot četrtinski delež družbe Alpmetal, d.o.o., Ljubljana,
– da ima PID Plod, d.d., Ljubljana, v lasti
več kot četrtinski delež družbe Keramičarstvo in pečarstvo, d.o.o., Maribor,
– da imajo PID Trgatev, d.d., Ljubljana,
PID Setev, d.d., Ljubljana in PID Plod, d.d.,
Ljubljana, skupaj več kot četrtinski delež
družbe Avtomerkur Vozila, d.o.o., Ljubljana, družbe DAJ-DAM, d.d., Ljubljana, družbe Mladinska knjiga Trgovina, d.d., Ljubljana, družbe Tectum, d.d., Ljubljana in

Stran

3320 / Št. 48 / 18. 6. 1999

družbe Unitas, d.d., Ljubljana ter večinski
delež družbe Pomurska založba, d.d., Murska Sobota, družbe Tovarna meril – kovine, d.d., Pameče in družbe Unitex, d.d.,
Ljubljana.
S Hram, d.d., Ljubljana
Ob-5168
Franko Pečar iz Kopra, Istrska c. 25, je
pridobil 26.125 delnic družbe Kruh Koper,
d.d., (KKPG), kar predstavlja 25% delež delnic družbe.
Kruh Koper, d.d.

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala
Sklep o zmanjšanju osnovnega
kapitala
Št. 1355/99
Ob-5167
Družba Zmajčkov butik, d.d., Koprska
ulica 100, Ljubljana, objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
s 330,720.000 SIT na 110,280.000
SIT, ki ga je skupščina družbe sprejela dne
3. 5. 1999.
Upnikom, katerih terjatve do Zmajčkovega butika so nastale pred objavo tega sklepa, če jih prijavijo v roku šestih mesecev od
objave tega sklepa, družba Zmajčkov butik,
d.d., nudi ustrezno zavarovanje, in sicer v
primeru, da ne bi mogli biti poplačani oziroma že sedaj niso zavarovani.
Zmajčkov butik, d.d., Ljubljana
Ob-5169
Direktorica družbe Dairy Queen Ljubljana,
d.o.o., Kersnikova 2, 1000 Ljubljana, vpisana
v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, pod št. reg. vložka 1/10810/00, Damijana Beričič, skladno z določbo 454. člena
zakona o gospodarskih družbah objavljam
sklep
družbenika o zmanjšanju osnovnega
kapitala
in sicer iz 190,292.200 SIT na
28,728.000 SIT.
Hkrati pozivam morebitne upnike, da se
zglasijo na sedežu družbe Dairy Queen
Ljubljana, d.o.o., Kersnikova 2 in izjavijo,
da soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Dairy Queen Ljubljana, d.o.o.
Ob-5253
V skladu s 454. členom zakona o gospodarskih družbah, direktor družbe Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27,
Trbovlje, vpisane v sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani, št. vložka
061/10160600, objavlja
sklep
o zmanjšanju in povečanju kapitala,
ki je bil sprejet na skupščini družbe, dne
11. 3. 1999. Osnovni kapital družbe se
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zmanjša za 1.015,388.399,20 SIT in hkrati
poveča za 163,701.706,14 SIT, tako da
po zmanjšanju in hkratnem povečanju znaša 14.701,281.505,94 SIT.
Direktor družbe Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., poziva upnike, da se skladno s
454. členom zakona o gospodarskih družbah zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem kapitala.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Sklici skupščin in nasprotni predlogi
Popravek
Ob-5228
V sklicu 5. zasedanja skupščine delničarjev RRC Računalniške storitve, d.d.,
Ljubljana, Jadranska 21, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 43 z dne 4. 6. 1999
se predlog sklepa k 6. (c) točki dnevnega
reda pravilno glasi: “za dividende
38,404.500 SIT (uporabi se nerazporejeni dobiček leta 1998). Dividende
(1.500 SIT na delnico) se izplačajo do
30. septembra 1999”.
RRC Računalniške storitve, d.d.,
uprava
Popravek
Ob-5257
Na temelju določil statuta družbe Ponudba, d.d., Radlje ob Dravi in v skladu z določbami ZGD uprava družbe objavlja popravljen datum sklica skupščine, ki na novo glasi:
2. skupščina delniške družbe Ponudba,
d.d., Radlje ob Dravi, bo v torek, 20. 7.
1999 ob 14. uri na sedežu družbe.
Objavljen dnevni red skupščine se razširi tako, da uprava na novo predlaga 7. točko dnevnega reda, in sicer:
7. Predlog za imenovanje pooblaščenega revizorja družbe za leto 1999.
Predlagan sklep se glasi: na predlog
nadzornega sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 1999 imenuje
revizijska družba Loris, d.o.o., Trg 4. julija 67, Dravograd.
Ponudba, d.d.,
uprava – direktor
Jože Planinšič, ek.
Popravek
Ob-5258
Na temelju določil statuta družbe Oskrba, d.d., Dravograd, Trg 4. julija 46, Dravograd in v skladu z določbami ZGD uprava
družbe objavlja popravljen datum sklica
skupščine, ki na novo glasi:
4. seja skupščine delniške družbe Oskrba, d.d., Dravograd, Trg 4. julija 46, bo v
torek, 20. 7. 1999 ob 10. uri na sedežu
družbe.
Pod 1. točko se predlog sklepa na novo
glasi: za preštevalca glasov se imenuje
Toni Levstek.
Oskrba, d.d., Dravograd
uprava – direktor
Vinko Poderžan, jur.

Popravek
Ob-5259
Na temelju določil statuta družbe Zila,
trgovsko podjetje, d.d., Slovenj Gradec,
Šolska ul. 2 in v skladu z določbami ZGD
uprava družbe objavlja popravljen datum
sklica skupščine, ki na novo glasi:
2. seja skupščine delniške družbe Zila,
trgovsko podjetje, d.d., Slovenj Gradec,
Šolska ul. 2, ki bo v torek, 20. 7. 1999 ob
8. uri na sedežu družbe.
Objavljen dnevni red ostaja nespremenjen.
Zila, d.d.,
uprava – direktor
Albin Naglič, ek.
Dopolnitev
Ob-5247
V sklicu 4. seje skupščine Nove KBM,
d.d., objavljenem v Uradnem listu RS, št.
39-40 z dne 28. 5. 1999, Ob-4274 se
dopolni dnevni red s predlogi sklepov:
10. Poročilo o poteku privatizacije Nove
KBM, d.d., z elementi izvedbenega načrta
privatizacije.
Predlog sklepa:
1. Skupščina banke sprejme poročilo
o poteku privatizacije Nove KBM, d.d., z
elementi izvedbenega načrta privatizacije.
2. Uprava banke je dolžna za posamezno pridobitev kapitalskega deleža v drugih bankah, ki se vplačuje z denarjem, pridobiti predhodno soglasje skupščine.
Sedanja 10. točka dnevnega reda postane 11. točka, ki se glasi:
11. Vprašanja in pobude delničarjev.
Nova KBM, d.d., Maribor
Ob-5137
Na podlagi 238. člena zakona o gospodarskih družbah in 41. člena statuta delniške družbe Impol, d.d., Slovenska Bistrica, uprava družbe sklicuje
3. zasedanje skupščine
Impol, d.d., Slovenska Bistrica,
ki bo v sredo 21. julija 1999 ob 10. uri
na sedežu družbe v Slovenski Bistrici, Partizanska 38.
Dnevni red:
1. Otvoritev zasedanja skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
potrjuje predlagano sestavo delovnih teles
skupščine: predsednika skupščine, notarja
in dveh preštevalcev glasov.
Ugotovi se sklepčnost delničarjev in zastopanega kapitala.
2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red.
3. Sprememba statuta delniške družbe
Impol.
Predlog sklepa: na predlog uprave in s
soglasjem nadzornega sveta se sprejme
predlagane spremembe statuta delniške
družbe Impol.
4. Obravnava in sprejem revidiranega
poslovnega poročila družbe Impol, d.d., za
leto 1998.
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Predlog sklepa: na predlog uprave in s
soglasjem nadzornega sveta se potrdi revidirano poslovno poročilo za družbo Impol,
d.d., v letu 1998.
5. Predlog delitve dobička družbe Impol. d.d., ustvarjenega v letu 1998.
Predlog sklepa: čisti dobiček družbe Impol, d.d., za leto 1998 v višini 911,000.000
SIT se deli v skladu s predlogom uprave in
soglasjem nadzornega sveta.
6. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ker je dosedanjim članom NS s to skupščino pretekel mandat,
skupščina izvoli za mandatno dobo dveh let
naslednje člane NS:
1. Milana Cerarja,
2. Bojana Ojsterška,
3. Davorina Brodnjaka.
7. Imenovanje revizijske hiše za leto
1999.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko hišo za leto 1999 se po predlogu uprave in s sogalsjem NS imenuje družbo Auditor, d.o.o., Ptuj.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Zasedanje skupščine se lahko udeležijo
delničarji ali njihovi pooblaščenci oziroma
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Udeležbo na zasedanju skupščine je treba najaviti v pisni obliki tri dni pred zasedanjem skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je
skupščina sklepčna ne glede na število delnic zastopanega kapitala.
Gradivo, o katerem bo sklepala skupščina, je na vpogled delničarjem na sedežu družbe Impol vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
Impol, d.d., Slovenska Bistrica
uprava
Ob-5138
Na podlagi 283. člena zakona o gospodarskih družbah in določil statuta družbe
Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d.,
Maribor, Jadranska cesta 24, sklicujem
4. skupščino
delniške družbe Mariborski vodovod,
javno podjetje, d.d., Maribor
Skupščina bo dne 16. 7. 1999 ob 9. uri
na sedežu družbe na Jadranski cesti 24 v
Mariboru, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave
skupščina izvoli za predsednika skupščine
dr. Alojza Križmana ter verifikacijsko komisijo v sestavi: Boris Fatur – predsednik, Metka Fošnarič in Marija Edelbaher – preštevalki glasov.
Skupščina ugotavlja, da je na seji prisoten notar.
2. Obravnava in sprejem poslovnega poročila družbe za leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta ter
mnenju pooblaščenega revizorja skupščina
sprejme poslovno poročilo družbe za leto
1998 v predlaganem besedilu.
3. Delitev nerazporejenega dobička iz leta 1998.
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Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina sprejme predlagano delitev nerazporejenega dobička iz leta 1998.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje revizijsko hišo Valuta, d.o.o., iz Maribora, da opravi revizijski
pregled poslovanja družbe Mariborski vodovod, d.d., za leto 1999.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in
zakoniti zastopniki (pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe), ki bodo svojo udeležbo pisno prijavili upravi družbe vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.
Morebitne nasprotne predloge naj delničarji pošljejo upravi družbe v roku 7 dni po
objavi sklica skupščine.
Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne, to je 16. 7. 1999 ob 9.30 v istih
prostorih. Po ponovnem sklicu bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Zaradi čimbolj nemotenega poteka
skupščine prosimo udeležnce, da pol ure
pred začetkom zasedanja prevzamejo grdivo za skupščino in podpišejo seznam prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev.
Gradivo za skupščino, celoviti predlogi
sklepov za vsako točko dnevnega reda so
delničarjem na vpogled v tajništvo družbe
vsak delovnik med 11. in 13. uro.
Mariborski vodovod,
javno podjetje d.d.,
uprava – direktor
Št. 002024
Ob-5139
Na podlagi 283. člena zakona o gospodarskih družbah in 9.3. in 9.4. točk statuta
družbe Slovenske novice časopisno založniško podjetje, d.d., Ljubljana, Dunajska 5,
sklicujem
skupščino družbe
Slovenske novice, d.d.,
ki bo v petek 23. 7. 1999 ob 14. uri v
mali dvorani v pritličju stavbe Dunajska 5,
Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se Borut Čontala za
predsednika skupščine ter Vesna Čamernik
in Igor Grošelj za preštevalca glasov.
2. Sprejem letnega poročila za leto
1998.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 1998.
3. Uporaba in razdelitev dobička.
Predlog sklepa: dobiček iz leta 1996 v
revalorizirani vrednosti na dan 31. 12. 1998
v višini 56,065.277,87 SIT in del dobička
iz leta 1997 v višini 6,255.522,13 SIT, skupaj 62,320.800 SIT se razporedi.
– za izplačilo dividend po stanju delniške
knjige na dan 23. 7. 1999, bruto dividenda
znaša 3.680 SIT na delnico.
Dobiček iz leta 1998 v višini
98,771.694,10 SIT ostane nerazporejen.
4. Imenovanje revizorja družbe za leto
1999.
Predlog sklepa: za revizorja družbe, ki
bo revidiral letne računovodske izkaze druž-
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be Slovenske novice, d.d., Ljubljana, za leto 1999, se imenuje revizorska hiša PriceWaterhouseCoopers iz Ljubljane.
Skupščine se lahko osebno ali po pooblaščencu udeležijo vsi delničarji. Pooblastilo mora biti družbi predloženo v pisni obliki
in mora vsebovati ime, priimek in naslov
pooblastitelja ter ime, priimek in naslov oziroma sedež pooblaščenca.
Gradivo za sejo je na vpogled v prostorih
družbe v poslovnem sekretariatu vsak delovni dan med 9. in 12. uro.
Če ob prvem sklicu ne bo osebno ali po
pooblaščencih zastopanih vsaj 15% osnovnega kapitala bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 15. uri. Na ponvonem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Slovenske novice, d.d.
direktor
Tit Doberšek
Št. 001327
Ob-5140
Na podlagi 283. člena zakona o gospodarskih družbah in 7.3. točke statuta družbe Delo časopisno in založniško podjetje,
d.d., Ljubljana, Dunajska 5, sklicujem
skupščino družbe
Delo, d.d.,
ki bo v sredo, 21. 7. 1999 ob 14. uri v
veliki dvorani v pritličju stavbe Dunajska 5,
Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom.
1. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se Marko Jakopec za predsednika skupščine ter Vesna
Čamernik in Igor Grošelj za preštevalca glasov.
2. Sprejem letnega poročila za leto
1998.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 1998.
3. Uporaba in razdelitev dobička.
Predlog sklepa: dobiček iz leta 1996 v
revalorizirani vrednosti na dan 31. 12. 1998
v višini 47,671.447,90 SIT in dobiček iz
leta 1997 v revalorizirani vrednosti na dan
31. 12. 1998 v višini 131,375.611,04 SIT,
skupaj 179,017.058,94 SIT se razporedi:
– 179,013.844,80 SIT za izplačilo dividend, bruto dividenda znaša 268,20 SIT na
delnico;
– 3.214,14 SIT ostane nerazporejeno.
Dobiček iz leta 1998 v višini
293,106.910 SIT ostane nerazporejen.
Do dividend so upravičeni delničarji, v
korist katerih so na dan 27. 7. 1999 delnice delniške družbe Delo, d.d., vknjižene v
delniški knjigi družbe, ki se vodi v centralnem registru vrednostnih papirjev po Klirinško depotni družbi. Družba bo izplačala
dividende upravičenim delničarjem do
27. 8. 1999.
4. Imenovanje revizorja družbe za leto
1999.
Predlog sklepa: za revizorja družbe, ki
bo revidiral letne računovodske izkaze družbe, Delo, d.d., Ljubljana, za leto 1999, se
imenuje revizorska hiša PriceWaterhouseCoopers iz Ljubljane.
5. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane spremembe statuta družbe.
Skupščne se lahko osebno ali po pooblaščencu udeležijo vsi delničarji, v korist ka-
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terih bodo na dan 16. 7. 1999 delnice delniške družbe, Delo d.d., vknjižene v delniški knjigi družbe, ki se vodi v centralnem
registru, vrednostnih papirjev pri Klirinško
depotni družbi. Pooblastilo mora biti družbi
predloženo v pisni obliki in mora vsebovati
ime, priimek in naslov oziroma sedež pooblastitelja ter ime, priimek in naslov oziroma
sedež pooblaščenca.
Gradivo za sejo, ki vključuje tudi besedilo predlaganih sprememb statuta, je na vpogled v prostorih družbe v poslovnem sekretariatu vsak delovni dan med 9. in 12. uro.
Če ob prvem sklicu ne bo osebno ali po
pooblaščencih zastopanih vsaj 15% osnovnega kapitala, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 16. uri. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Delo, d.d.
direktor
Tit Doberšek
Št. 364/99
Ob-5141
Na podlagi 7.3. točke statuta družbe
Zvezda, tekstilna tovarna, d.d., Kranj, Savska cesta 46, začasna uprava družbe vabi
delničarje na
1. sejo skupščine
družbe Zvezda, tekstilna tovarna, d.d.,
Kranj, Savska cesta 46,
ki bo v ponedeljek, dne 19. 7. 1999 ob
13. uri v sejni sobi, na sedežu družbe, v
Kranju, Savska cesta 46.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
izvoli predsedujočega in preštevalca glasov.
Seji bo prisostvovala tudi vabljena notarka.
3. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme poslovnik o delu skupščine v predlaganem besedilu.
4. Seznanitev s poročilom o lastninskem
preoblikovanju.
5. Seznanitev s poslovnimi rezultati za
obdobje 1993–1996 ter obravnavanje in
sprejem letnega poročila za leto 1997 in
1998.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta skupščina sprejme letno
poročilo družbe za leto 1997 in 1998 v
predlaganem besedilu z mnenjem revizorja.
6. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube
družbe oziroma o delitvi dobička za obdobje 1993–1996 ter leti 1997 in 1998.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta skupščina sprejme naslednji sklep o pokrivanju izgube oziroma o
delitvi dobička za poslovna leta 1993 do
1996, ter poslovni leti 1997 in 1998:
– izguba 1993 do 1996 se pokrije v
breme rezerv,
– dobiček leta 1997 in 1998 ostane nerazporejen.
7. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se za revizorja družbe za

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
poslovna leta 1997, 1998 in 1999 imenuje
revizijska hiša Texima-konta, d.o.o., Žirovnica.
8. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se razrešijo člani začasnega nadzornega sveta in izvoli nadzorni
svet v predlagani sestavi.
9. Določitev sejnin za člane nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
določi sejnina članom nadzornega sveta v
predlagani višini.
10. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejmejo spremembe in dopolnitve statuta
v predlaganem besedilu.
11. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta družba lahko oblikuje sklad lastnih delnic do
višine 10% od vrednosti osnovnega kapitala
družbe iz naslova prostih rezerv. Nadzorni
svet lahko sprejme na predlog uprave pravila poslovanja s skladom lastnih delnic. Družba lahko oblikuje sklad lastnih delnic za vse
namene iz 240. člena zakona o gospodarskih družbah.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo pred sejo skupščine prijavili svojo udeležbo na sedežu uprave družbe in so
vpisani v delniško knjigo po stanju na dan
skupščine.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v tajništvu družbe vsak delovni dan od 10. do
13. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo začasni
upravi v sedmih dneh od objave sklica.
– V primeru, da ob napovedani uri
skupščina ne bo sklepčna, se skupščina
ponovno sestane uro kasneje. V tem primeru je skupščina sklepčna in bo veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Zvezda, d.d., Kranj
začasna uprava
Št. 37/99
Ob-5142
V skladu s 7.6. točko statuta delniške
družbe Avtoprevozništvo in servisi uprava
družbe sklicuje
4. skupščino
delničarjev APS, d.d.,
ki bo dne 23. 7. 1999 ob 11. uri na
sedežu podjetja na Koroški 64 v Velenju.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, dveh
preštevalcev glasov in notarja.
Predlog sklepa: izvoli se predsedujoči,
dva preštevalca glasov in notar.

3. Obravnava in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost.
4. Obravnava letnega poročila o poslovanju za leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo o poslovanju za leto 1998.
5. Obravanva in odločanje o rezultatih
poslovanja za leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme sklep o rezultatih
poslovanja in pokrivanju izgube za leto 1998.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: sprejme se predlog o
imenovanju revizorja.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe. Pravico udleežbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki
pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošto dostavijo družbi, najkasneje tri dni pred
sejo skupščine.
Prosimo udeležence, da se prijavijo v
sprejemni pisarni skupščine uro pred začetkom zasedanja.
V sprejemni pisarni so najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam prisotnih delničarejv oziroma pooblaščencev ter prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica
za udeležbo na skupščini in druga gradiva.
Celoviti predlogi sklepov za vsako točko
dnevnega reda in gradivo ter druge informacije, so delničarjem na vpogled na sedežu
podjetja, v tajništvu, vsak delovnik od 8. do
10. ure.
Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
objave tega vabila, svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda sporočijo upravi.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je
skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
Avtoprevozništvo in servisi
uprava
Jakob Holešek, inž. str.
Št. 663/99
Ob-5143
Uprava družbe Pinus tovarna kemičnih
izdelkov, d.d., na podlagi 7.c člena statuta
družbe sklicuje
6. skupščino
delniške družbe Pinus TKI, d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 19. 7. 1999 ob
12. uri na sedežu družbe v Račah, Grajski
trg 21.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predlagano delovno predsedstvo, dva preštevalca
glasov in ugotavlja prisotnost notarja.
2. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
3. Sprejem odstopa člana nadzornega
sveta in izvolitev novega člana.
Predlog sklepa: na podlagi odstopne izjave z dne 8. 4. 1999 skupščina sprejme
odstop članice nadzornega sveta Kolar Melite z dnem 8. 4. 1999.
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Za novega člana nadzornega sveta, ki
zastopa interese delničarjev se izvoli Kmet
Matevž. Mandat novo-izvoljenemu članu nastopi z dnem imenovanja na skupščini in
traja 4 leta.
4. Obravnava in sprejem letnega poročila o poslovanju za leto 1998.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo o poslovanju družbe za leto 1998
po predlogu uprave in na podlagi pozitivnega
mnenja revizorja in nadzornega sveta.
5. Sprejem sklepa o delitvi oziroma razporeditvi dobička za leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprejme razporeditev dobička za leto 1998 v
naslednjem predlaganem besedilu:
Nerazporejeni dobiček iz leta 1997:
139,863.894,18 SIT,
Pripadajoča revalorizacija nerazporejenega dobička iz leta 1997 na dan 31. 12.
1998: 16,255.867,70 SIT,
Čisti
dobiček
za
leto
1998:
101,208.377,15 SIT,
Skupaj: 257,328.139,03 SIT.
Vse zgoraj navedene postavke kapitala
niso revalorizirane za obdobje po 31. 12.
1998.
Skupni dobiček na stanje 31. 12. 1998
v višini 257.328.139,03 SIT ostane v celoti
nerazporejen.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1999.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
pooblaščenega revizorja za leto 1999 revizijsko hišo KPMG Slovenija, d.o.o., iz Ljubljane.
7. Vprašanja in pobude delničarjev, odgovor na pobudo sveta delavcev, podano
na 5. skupščini v zvezi z dopolnitvijo statuta.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo na dan 16. 7.
1999, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblaščenci in zastopniki morajo prijavi za
udeležbo priložiti pooblastilo za glasovanje.
Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na
sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Delničarje, njihove pooblaščence in zastopnike pozivamo, da svojo udeležbo na
skupščini skladno z 7.J. členom statuta
družbe pisno prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko in deponirajo pooblastila najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.
Pravilno in pravočasno prijavljene udeležence prosimo, da se ob prihodu na zasedanje skupščine prijavijo v tajništvu družbe
pol ure pred pričetkom zasedanja, da bodo
prevzeli glasovalne lističe.
Gradiva
Celotno gradivo k posameznim točkam
dnevnega reda je delničarjem na vpogled
na sedežu družbe v Račah, Grajski trg 21,
vsak delovnik med 13. in 14. uro.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.
Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi, razen volilnih predlogov, ki
jih ni treba utemeljevati.

Št.

Sklepčnost
Če skupščina ob napovedani uri ne bi
bila sklepčna, se ponovi istega dne ob 13.
uri v istih prostorih in z istim dnevnim redom. Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Pinus TKI, d.d.,
uprava
Št. 28/99
Ob-5144
Na podlagi 7.2. točke statuta družbe Iskra Elektrozveze, d.d., Ljubljana, Stegne
11, uprava družbe vabi delničarje na
2. sejo skupščine
družbe Iskra Elektrozveze, d.d., Stegne
11, Ljubljana,
ki bo v petek 23. 7. 1999 ob 11. uri v
Hotelu Ilirija (v pritličju), Trg prekomorskih
brigad 4, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina družbe Iskra
Elektrozveze, d.d., izvoli organe skupščine:
– Za predsednika skupščine: Danico
Klemenc,
– Za preštevalca glasov: Olgo Sečnik in
Dušana Hrena.
Na seji bo prisotna vabljena notarka Dušica Berden.
3. Letno poročilo o poslovanju družbe
za poslovno leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina družbe Iskra Elektrozveze, d.d., sprejme poročilo o poslovanju družbe za poslovno leto 1998.
4. Delitev dobička
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina sprejme sklep, da dobiček družbe, izkazan za leto 1998 v višini 8,960.730,76
SIT, ostane nerazporejen.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe se
za leto 1999 imenuje pooblaščeno revizorsko hišo po predlogu nadzornega sveta.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo pred sejo skupščine prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe in so vpisani
v delniški knjigi pri KDD, po stanju na dan
skupščine.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v tajništvu
uprave, vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ni sklepčna, se ponovno sestane pol
ure kasneje. V tem primeru je skupščina
sklepčna ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala družbe.
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Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino vsaj 15 minut pred začetkom zasedanja, zaradi vzpostavitve evidence in
prevzema glasovnic.
Iskra Elektrozveze, d.d., Ljubljana
uprava družbe
Ob-5146
Na podlagi 42. in 43. člena statuta družbe Naravno zdravilišče Topolšica, d.d., Topolšica 77, sklicujem
2. skupščino
delniške družbe Naravno zdravilišče
Topolšica, d.d., Topolšica 77,
ki bo v torek, 27. 7. 1999 ob 11. uri na
sedežu družbe v seminarski dvorani hotela
Vesna.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev navzočnosti.
2. Imenovanje delovnih teles skupščine
(predsednik, dva preštevalca) in predstavitev notarja.
Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina imenuje za predsednika skupščine Ivana Tajnška, za preštevalca glasov pa Ireno Žgank in Jožico Šimek.
Seji prisostvuje vabljeni notar Avgust Ribič.
3. Sprejem poslovnega poročila za leto
1998.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina sprejme predlagano poslovno poročilo
za leto 1998.
4. Obravnava in sprejem sklepa o razporeditvi dobička iz leta 1998.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta ostane dobiček iz leta 1998 v višini 3,971.000
SIT nerazporejen.
5. Seznanitev s poročilom o razvojni strategiji družbe.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1999.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina družbe imenuje za revizorja
za poslovno leto 1999 pooblašečno revizijsko družbo EBIT, d.o.o., Velenje.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi tako, da jo ta prejme najkasneje 3 dni pred sejo skupščine. Pozivamo
udeležence, da se ob prihodu na skupščino
prijavijo v tajništvu družbe najmanj eno uro
pred pričetkom zasedanja skupščine, kjer
bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost.
Gradivo
Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak
delovni dan v upravi družbe od 10. do
12. ure.
Delničarji lahko svoje nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda
pisno sporočijo upravi družbe v sedmih
dneh od objave sklica.
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Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje na istem mestu čez eno
uro. V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Naravno zdravilišče Topolšica, d.d.,
uprava družbe
Ob-5019
Na podlagi 7.3. Statuta družbe Hoteli
morje, d.d., uprava sklicuje
4. skupščino delničarjev,
ki bo dne 19. 7. 1999 ob 13. uri v konferenčni dvorani Hotela Slovenija, Obala 33,
Portorož.
Dnevi red:
1. Otvoritev skupščine.
c) Ugotovitev udeležbe in sklepčnosti
skupščine.
d) Izvolitev delovnih teles skupščine (izvolitev predsednika skupščine, preštevalki
glasov, zapisnikarja in potrditev notarja).
2. Sprejem in potrditev letnega poročila
o poslovanju družbe v letu 1998 z mnenjem
nadzornega sveta in revizijske hiše Audit,
d.o.o., Murska Sobota.
3. Sprejem sklepa o razporeditvi dobička
iz leta 1998 z mnenjem nadzornega sveta.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za poslovno leto 1999.
Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet, razen pod točko 4, kjer je predlagatelj sklepa nadzorni svet sam.
Predlogi sklepov:
1. Predlog sklepa k točki 1.: izvolijo se:
– za predsednika skupščine – Milan Marinič,
– za preštevalki glasov – Laura Boškin in
Nevenka Slanc,
– za zapisnikarja – Lorelo Dobrinja.
Za notarska opravila se imenuje notarka
Nevenka Kovačič.
2. Predlog sklepa k točki 2.: potrdi se
letno poročilo uprave o poslovanju družbe v
letu 1998 z mnenjem nadzornega sveta in
revizijskim poročilom revizijske hiše Audit,
d.o.o.. Murska Sobota.
3. Predlog sklepa k točki 3.: nerazporejeni dobiček iz leta 1998 v višini
81,460.000 SIT se uporabi tako, da se del
dobička v znesku 8,500.000 SIT nameni za
nagrade članom nadzornega sveta, upravi
in menedžmentu, preostali del dobička v
znesku 72,960.000 SIT ostane nerazporejen.
Predsednik nadzornega sveta in uprava
skupaj določita razmerja pri delitvi nagrad.
4. Predlog sklepa k točki 4.: za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto
1999 se imenuje revizijska hiša Audit,
d.o.o., Murska Sobota.
Skupščine se lahko udeleži delničar ali
njegov pooblaščenec ali zastopnik, ki je najkasneje 3 dni pred dnevom zasedanja
skupščine, to je 16. 7. 1999, družbi pisno
prijavil svojo udeležbo. Prijava se šteje za
pravočasno, če najkasneje do 16. 7. 1999
prispe na sedež družbe.
Pooblaščenec delničarja mora imeti pisno pooblastilo, na katerem je navedeno:
– za fizične osebe: ime in priimek, naslov ter rojstni datum pooblaščenca ter
pooblastitelja, število glasov, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

– za pravne osebe: poleg podatkov o
pooblaščencu in število glasov, še firma,
sedež ter podpis in žig pooblastitelja. Pisno
pooblastilo se shrani pri družbi.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda, pogodba o spojitvi družb, letna
poročila družb, ki se združujeta in revizijsko
poročilo ter poročilo uprav, je na vpogled
na sedežu družbe, Obala 33, Portorož in
sicer vsak delovnik od 9. ure do 12. ure od
dneva objave sklica skupščine do dneva
sklica skupščine.
Dvorana bo, zaradi ugotovitve prisotnosti delničarjev oziroma njihovih pooblaščencev ali zastopnikov in zaradi sestave in podpisa seznama prisotnih oziroma zastopanih
delničarjev, odprta 30 minut pred začetkom
zasedanja skupščine. Udeleženci seje
skupščine so dolžni podpisati seznam prisotnih na seji skupščine najmanj 30 minut
pred uradnim začetkom skupščine.
Glasovnice se dvignejo pred vhodom v
dvorano, najmanj pol ure pred začetkom
zasedanja skupščine.
Skupščina bo veljavno odločala, če bo
na seji prisotnih več kot 15% glasov zastopanega osnovnega kapitala (prvi sklic). Če v
prvem sklicu ne bo zagotovljena sklepčnost,
bo ponovno zasedanje skupščine istega
dne, to je 19. 7. 1999 ob 13.30. Skupščina bo takrat veljavno odločala, ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Hoteli Morje, d.d., Portorož,
uprava družbe
Marino Antolovič
Ob-5020
Uprava družbe na podlagi tč. 7.3. Statuta delniške družbe Mlekopromet, mlekarstvo in sirarstvo d.d., Ljutomer, Kolodvorska
ul. 10, sklicuje
4. sejo skupščine
delniške družbe Mlekopromet,
mlekarstvo in sirarstvo, d.d., Ljutomer,
ki bo v četrtek, 22. 7. 1999, ob 13. uri v
prostorih restavracije Hotela Jeruzalem, Ljutomer, Glavni trg 5.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, sprejem dnevnega reda in organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagani dnevni red in predloge imenovanj organov skupščine.
2. Obravnava poročila o poslovanju družbe za leto 1998 z mnenjem nadzornega
sveta ter pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo
uprave o poslovanju družbe Mlekopromet,
mlekarstvo in sirarstvo, d.d., v letu 1998 z
mnenjem nadzornega sveta in pooblaščenega revizorja.
3. Obravnava in sklepanje o uporabi čistega dobička za leto 1998.
Predlog sklepa: čisti dobiček družbe
Mlekopromet, mlekarstvo in sirarstvo, d.d.,
za leto 1998 v višini 14,196.332,49 SIT
ostane nerazporejen.
4. Obravnava in sklepanje o uporabi čistega dobička za leto 1994.
Predlog sklepa: čisti dobiček družbe
Mlekopromet, mlekarstvo in sirarstvo, d.d.,
za leto 1994 v višini 16,604.520,80 SIT
skupaj z revalorizacijskim popravkom v višini 6,435.352,10 se razporedi v rezerve.

5. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa: za izvedbo revizije računovodskih izkazov družbe Mlekopromet,
mlekarstvo in sirarstvo, d.d., za leto 1999
se imenuje revizorska hiša AUDIT, d.o.o.,
Murska Sobota.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini: skupščine se
lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.Pozivamo delničarje, njihove zakonite zastopnike ali pooblaščence,
da najavijo svojo udeležbo na skupščini najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine
v pisni obliki. Pooblastila za zastopanje na
skupščini morajo biti pisna in za čas pooblastilnega razmerja shranjena v družbi.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem na razpolago v tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak delovni dan v tednu, med
10. in 12. uro.
Prosimo udeležence skupščine, da se
prijavijo v sprejemni pisarni skupščine pol
ure pred začetkom zasedanja zaradi razdelitve glasovnic.
Predlogi delničarjev: vabljene prosimo,
da v sedmih dneh od objave sklica skupščine svoje nasprotne predloge pisno sporočijo upravi družbe.
Ponovno zasedanje skupščine: če
skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se skupščina ponovi istega dne ob 14.
uri, v istem prostoru. Po ponovnem sklicu
bo skupščina odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Mlekopromet, d.d., Ljutomer
uprava družbe
Ob-5021
Na podlagi točke 10.22. Statuta DZS,
d.d., uprava družbe sklicuje
skupščino
DZS, založništvo in trgovina, d.d., Mali
trg 6, Ljubljana,
ki bo v četrtek, dne 22. 7. 1999, ob
15. uri, v dvorani Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, Ljubljana, Miklošičeva česta 24.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, preštevalcev glasov in potrditev predlaganega
notarja.
3. Sklepanje o zmanjšanju osnovnega
kapitala z umikom delnic.
4. Sklepanje o spremembah in dopolnitvah statuta.
5. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 1998.
6. Sklepanje o uporabi dobička.
7. Imenovanje revizorja.
8. Dopolnitev sklepa skupščine z dne
20. 8. 1996.
Uprava družbe oziroma nadzorni svet
predlagata k posameznim točkam dnevnega reda naslednje sklepe:
Ad 1) Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Ad 2) Za predsednika skupščine se izvoli Lado Jalševac, za preštevalke glasov Vanja Kovačič, Mateja Rozman in Mojca Strban, za notarko se potrdi Nado Kumar.
Ad 3) 1. Osnovni kapital družbe DZS,
d.d., se zmanjša od 1.686,384.000 SIT na
1.429,368.000 SIT, z umikom 257.016
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lastnih delnic po nominalni vrednosti 1.000
SIT na delnico.
2. Kapital se zmanjša, ker je obseg in
delež (44,68 %) lastnih delnic previsok in
ga je potrebno skladno z ZGD v treh letih
zmanjšati na največ 10 % osnovnega kapitala.
3. Osnovni kapital se zmanjša ob upoštevanju 350. člena ZGD.
Ad 4) Spremembe in dopolnitve statuta
družbe DZS, d.d.
O spremembah in dopolnitvah posameznih točk statuta se glasuje posamično (o
vsaki točki posebej).
– 04.01. člen se spremeni in se glasi:
osnovni kapital družbe znaša 1.429,368 SIT
in je razdeljen na 1,429.368 navadnih delnic (nadalje: delnic), ki predstavljajo en razred.
– 09.03. člen se dopolni in se glasi:
čisti dobiček družbe po letnem poročilu se
na predlog uprave in po mnenju nadzornega sveta s sklepom skupščine razporedi na:
– del za dividende,
– del za nagrado upravi in nadzornemu
svetu,
– del za druge namene.
– 10.03. člen se dopolni in se glasi:
uprava družbe šteje do pet članov. Član
uprave je, v skladu z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju, delavski direktor. Pogoje in postopek imenovanja ter razrešitve delavskega direktorja in njegove pristojnosti določa v skladu z zakonom participacijski dogovor.
– 10.09. člen se spremeni in se glasi:
Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo
štirih let in so lahko ponovno izvoljeni. Nadomestne volitve za člana, ki je odstopil
oziroma mu je prenehalo članstvo iz drugega razloga navedenega v členu 10.11., se
izvede takoj, če se je število članov nadzornega sveta zmanjšalo pod število tri.
Nadomestne volitve se izvedejo za preostanek mandatnega obdobja člana, ki je
predčasno odstopil oziroma mu je prenehalo
članstvo, če skupščina ne sklene drugače.
– za členom 10.19. Statuta družbe se
doda nov 10.20. člen, ki se glasi: število
glasov posameznega delničarja določa število delnic, ki mu pripadajo, vendar nihče
ne more imeti več kot 20 % glasov v skupščini, ne glede na število delnic s katerimi razpolaga. Za pridobitev glasovalnih pravic
imenskih delnic v vrednosti, ki presega kumulativo 20 % osnovnega kapitala, je potrebno dovoljenje nadzornega sveta, nad 30
% pa dovoljenje skupščine. K navedenim
delnicam v obeh primerih se šteje tudi delnice, ki pripadajo od delničarja odvisni ali
obvladujoči družbi oziroma z njim povezani
družbi. Določbe 1. in 2. odstavka tega člena ne veljajo za pooblaščene investicijske
sklade, Kapitalski sklad PIZ in Slovenski odškodninski sklad.
– 10.26. člen se spremeni in se glasi:
delničarji se o sklicu skupščine obvestijo z
objavo v Uradnem listu RS in z objavo v
časopisu DELO, d.d..
– 10.34. člen se spremeni in se glasi:
skupščina družbe pravnoveljavno sklepa o
statusnih spremembah družbe, o prenehanju družbe, v primeru sprememb med posameznimi razredi delnic, o spremembah in
dopolnitvah statuta, o izključitvi prednostne
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pravice do nakupa novih delnic dosedanjim
delničarjem, o povečanju oziroma zmanjšanju osnovnega kapitala družbe in odpoklicu
nadzornega sveta le, če so na seji skupščine
navzoči delničarji z glasovalno pravico, kot je
določena v prvem odstavku prejšnjega člena.
Sklep je sprejet, če je zanj glasovalo najmanj
3/4 oddanih glasov delničarjev.
– 10.38. člen se v celoti črta.
– 12.01. člen se spremeni in se glasi: s
temi spremembami in dopolnitvami statuta
se dopolni statut z dne 2. 7. 1998.
Ad 5) Sprejme se letno poročilo družbe
DZS, d.d., za leto 1998 po predlogu uprave in pozitivnem mnenju nadzornega sveta v
predloženem besedilu.
Ad 6) Sprejme se predlog uprave o uporabi dobička s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta: Čisti dobiček, ugotovljen v izkazu uspeha za leto 1998 v znesku
345,930.859 SIT ostane nerazporejen.
Iz ostanka revalorizacije nerazporejenega dobička leta 1995 do dneva izplačila in
nerazporejenega dobička leta 1996 se izplača:
– dividenda v bruto znesku 140 SIT na
delnico,
– nagrada v bruto znesku 3,500.000 SIT
članom nadzornega sveta, (800.000 SIT za
predsednico nadzornega sveta in po
540.000 SIT za vsakega člana),
– nagrada v bruto znesku 2,500.000 SIT
upravi družbe.
Dividende in nagrade se izplačajo do
6. 8. 1999. Dividende se izplačajo delničarjem, ki so bili vpisani v delniško knjigo DZS,
d.d., na dan skupščine.
Ad 7) Za revidiranje računovodskih izkazov družbe DZS za leto 1999 se imenuje
revizijska družba Pricewaterhouse-Coopers,
d.d., Ljubljana.
Ad 8) Sprejme se dopolnitev 2. odstavka sklepa, sprejetega pod točko 9. dnevnega reda (Oblikovanje sklada lastnih delnic) skupščine, ki je bila dne 20. 8. 1996,
tako da po novem glasi:
Družba lahko pridobiva lastne delnice za
naslednje namene:
– če je pridobitev nujna, da bi družba
preprečila hudo, neposredno škodo,
– če naj se delnice ponudijo v odkup
delavcem družbe ali z njo povezane družbe,
– če delnice pridobi zato, da bi delničarjem zagotovila odpravnino po določbah tega zakona,
– če je pridobitev neodplačana,
– da pridobi delnice pri nakupni komisiji,
– na podlagi univerzalnega pravnega nasledstva,
– na podlagi sklepa skupščine o umiku
delnic po določbah o zmanjšanju osnovnega kapitala.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo
na dan 18. 7. 1999 in ki svojo udeležbo
prijavijo družbi vsaj tri dni pred skupščino.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji sami,
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Udeleženci lahko dvignejo glasovnice za
sejo skupščine pred dvorano, kjer bo zasedala skupščina, eno uro pred pričetkom seje.
V primeru nesklepčnosti bo ponovljena
skupščina istega dne in v istih prostorih ob
16. uri. Na ponovljenem zasedanju bo
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skupščina družbe veljavno odločala ne glede na višino na seji zastopanega osnovnega
kapitala.
Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine vključno
z besedilom predlaganih sprememb in dopolnitev statuta je na vpogled vsem delničarjem družbe na sedežu družbe vsak delovnik
med 9. in 12. uro pri Mateji Rozman.
DZS, d. d., Ljubljana
Št. 11/6-99
Ob-5102
Na podlagi 8. člena statuta delniške družbe Gozdnega gospodarstva Slovenj Gradec,
d.d., začasna uprava sklicuje
1. skupščino delničarjev
delniške družbe Gozdnega
gospodarstva Slovenj Gradec, d.d.,
ki bo v torek, dne 20. 7. 1999 ob 12. uri
v prostorih hotela Kompas Slovenj Gradec.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine, dva preštevalca glasov in potrdi
notarko za sestavo notarskega zapisa.
2. Sprejem poslovnika skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine v predloženem besedilu.
3. Informacija o poteku lastninskega
preoblikovanja podjetja.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
sprejme informacijo začasne uprave o poteku lastninskega preoblikovanja podjetja.
4. Seznanitev z rezultati poslovanja za
leta 1993, 1994, 1995, 1996 in 1997 z
mnenjem revizorke in začasnega nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
sprejme na znanje revidirane rezultate poslovanja za leta 1993, 1994, 1995, 1996
in 1997.
Na predlog začasne uprave in ob soglasnem mnenju začasnega nadzornega sveta skupščina sprejme sklep o razporeditvi
dobička in pokrivanju izgub za obdobje
1993–1997.
5. Obravnava in odločanje o poročilu za
leto 1998 in seznanitev z mnenjem revizorke in začasnega nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
sprejme poročilo začasne uprave o poslovanju družbe in pokritju izgube za leto 1998
skupaj z mnenjem revizorke in začasnega
nadzornega sveta.
6. Sprejem statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme statut družbe v predlaganem besedilu.
7. Razrešitev začasnega in izvolitev novega nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina razreši člane
začasnega nadzornega sveta in izvoli člane
novega nadzornega sveta in se seznani z
imenovanjem članov nadzornega sveta,
predstavnikov delavcev.
8. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje revizorja za leto 1999, ki ga predlaga začasni
nadzorni svet.
9. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep o višini sejnine za člane nadzornega
sveta po predlogu začasne uprave.
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10. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora
biti pisno in dostavljeno družbi najpozneje
tri dni pred zasedanjem skupščine.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo, ki jo vodi Klirinško depotna družba po izpisu stanja na dan 1. julija 1999.
Delničarji se prijavijo pisno – osebno ali
s priporočeno pošiljko najkasneje tri dni
pred skupščino.
Udeležence vabimo, da se pol ure pred
pričetkom seje prijavijo predstavniku družbe na mestu, kjer bo seja. S podpisom seznama prisotnih, delničarji potrdijo svojo prisotnost na skupščini ter prevzamejo glasovalne lističe.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim
pooblastilom.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Pri vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na voljo na sedežu družbe pri Pavlini Areh,
dipl. inž. les., vsak delovnik od 10. do
12. ure do dneva zasedanja skupščine.
Nasprotni sklepi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti podani
v pisni obliki, obrazloženi in vloženi na sedežu
družbe v roku 7 dni po objavi tega sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se bo ponovila istega dne v istem
prostoru, eno uro kasneje tj. ob 13. uri.
Na ponovnem zasedanju skupščine veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
Gozdno gospodarstvo
Slovenj Gradec, d.d.,
začasna uprava
Ob-5103
Na podlagi 283. člena zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93) in
38. člena statuta družbe TKI Hrastnik, d.d.,
Za Savo 6, Hrastnik, uprava in nadzorni svet
sklicujeta
četrto skupščino
delniške družbe,
ki bo dne 20. julija 1999 ob 16. uri v
prostorih sejne sobe gasilskega doma družbe, C. 1. Maja 34, Hrastnik, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine:
a) izvolitev preštevalcev glasov,
b) imenovanje notarja za sestavo notarskega zapisa.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlog za imenovanje delovnih teles skupščine
po predlogu uprave kot sledi:
– preštevalki glasov: Jerica Jutreša, Lea
Žibert,
– notar.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila družbe za leto 1998.
Predlog sklepa: po predlogu uprave in
mnenju nadzornega sveta sprejme skupščina skladno z revizorjevim mnenjem letno
poročilo družbe za leto 1998.
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3. Predlog za pokrivanje izgube za poslovno leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
mnenja nadzornega sveta se za poslovno
leto 1998 ugotovljena izguba pokrije iz revalorizacijskih rezerv družbe.
4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 1999.
Predlog sklepa: za revizorja družbe, ki
bo revidiral letne računovodske izkaze družbe TKI Hrastnik, d.d., za leto 1999, se na
predlog nadzornega sveta imenuje revizorska hiša EPIS, d.o.o., Celje.
5. Dokapitalizacija delniške družbe TKI
Hrastnik v korist Slovenske razvojne družbe,
d.d., Ljubljana za delež GEO PLINA d.o.o.,
Ljubljana.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se osnovni kapital družbe poveča za
22,485.000 SIT, kar predstavlja 22.485
navadnih delnic v lasti Slovenske razvojne
družbe, d.d., Ljubljana tako, da znaša osnovni kapital skupaj 861,015.000 SIT. Dokapitalizacija se izvede na dan 1. 1. 1999.
6. Informacija o dokapitalizaciji delniške
družbe TKI Hrastnik.
7. Predlog spremembe statuta družbe
TKI Hrastnik, d.d.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme sprememba
53. člena – drugi odstavek, ki glasi:
Za uskladitev splošnih aktov s tem aktom je zadolžena uprava. Spremembe in
dopolnitve splošnih aktov sprejema uprava.
Nadzorni svet družbe je pristojen, da na
predlog uprave imenuje in razrešuje prvo in
drugostopenjske organe, ki odločajo o pravicah, obveznostih in odgovornosti zaposlenih iz naslova veljavne delovnopravne zakonodaje ter splošnih aktov.
8. Razrešitev člana nadzornega sveta
delniške družbe TKI Hrastnik – predstavnika delničarjev v nadzornem svetu družbe.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se Janez Krevs, dipl. ek., razreši funkcije člana nadzornega sveta na podlagi njegove odstopne izjave.
9. Imenovanje novega člana nadzornega
sveta delniške družbe TKI Hrastnik – predstavnika delničarjev v nadzornem svetu.
Predlog sklepa: izvoli se novi član nadzornega sveta– predstavnik delničarjev delniške družbe TKI Hrastnik po predloženem
predlogu nadzornega sveta.
Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na razpolago v tajništvu direktorja v prostorih TKI Hrastnik, d.d., Hrastnik, Za Savo 6, vsak delovni dan v tednu
med 12. in 15. uro.
Skupščine se lahko udeležijo vsi lastniki
navadnih delnic oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se osebno
ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in
sicer na podlagi glasovnic, ki jo prejme delničar ob vstopu v prostor, kjer bo zasedanje. Delničarji morajo svojo udeležbo na
skupščini prijaviti upravi družbe pisno, najkasneje tri dni pred skupščino, oziroma
pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno in najkasneje tri dni pred skupščino predloženo upravi družbe, kjer se hrani. Delničarji, udeleženci seje skupščine so
dolžni podpisati seznam prisotnih na seji
skupščine uro pred uradnim začetkom

skupščine. Pooblastila za zastopanje in pridobitev glasovalne pravice na skupščini delniške družbe pridobljena na podlagi organizirano zbiranih pooblastil, morajo biti pridobljena na način kot to določa (glej!) zakon o prevzemih (ZPre) Uradni list RS, št.
47/97, 61. in 62. člen ter o nameri, razlogih ter o načinu zbiranja pooblastil, predhodno obvestiti Agencijo za trg vrednostnih
papirjev.
Za sprejem skupščinskih sklepov je potrebna večina oddanih glasov delničarjev
(navadna večina), razen če zakon ali statut
ne določata drugače.
Če skupščina ob času sklica ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine družbe istega dne ob 17. uri na mestu
prvega sklica. Ob ponovljenem sklicu
skupščina veljavno odloča, ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
TKI Hrastnik, d.d.,
uprava
direktor Branko Majes, dipl. ek.
nadzorni svet
predsednica Irena Stanka Čurin, dipl. ek.
Ob-5104
Na podlagi 40. člena statuta družbe
SAP-SERVO, mehanični obrati, d.d., uprava sklicuje
2. skupščino družbe
SAP-SERVO, mehanični obrati, d.d.,
ki bo dne 26. 7. 1999 ob 15. uri v
poslovnih prostorih na sedežu družbe, Ljubljana, Središka 4, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: ugotovi se, sklepčnost
skupščine.
Za predsedujočo skupščini se izvoli:
Branka Neffat.
Izvoli se preštevalca glasov: Jožica Pufek, Aleksander Seibert.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Katja Terčelj-Verovšek.
2. Sprejem letnega poročila za leto
1998 z mnenjem revizorja.
Uprava ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: skupščina sprejme letno poročilo za leto 1998 v predloženem besedilu
z mnenjem revizorja ter ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta.
3. Imenovanje revizijske družbe za leto
1999.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 1999 skupščina
imenuje RIPRO, Družba za revizijo, podjetniško svetovanje in razvoj, d.o.o., Efenkova 61, Velenje.
4. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov delničarjem, so na voljo v tajništvu
uprave na sedežu družbe, vsak delovnik
od 9. do 12. ure v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
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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.
SAP-SERVO, d.d., Ljubljana
direktor
Franc Florjančič
Ob-5203
Na podlagi 38. člena statuta družbe Novoles, lesna industrija Straža, d.d. sklicujem
3. sejo skupščine
družbe Novoles, lesna industrija Straža,
d.d.,
ki bo v sredo, 21. 7. 1999 ob 13. uri na
sedežu družbe v Straži.
Dnevni red:
1. Otvoritev 3. skupščine delniške družbe, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsedujočega
skupščine imenuje Anton Šepec, za preštevalca glasov pa Janez Vovk in Branka Faleskini.
2. Poročilo uprave o poslovanju Novoles, lesna industrija Straža, d.d., za leto
1998 z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
2.1. Na predlog uprave in nadzornega
sveta se sprejme revidirano letno poročilo o
poslovanju Novoles, lesna industrija Straža,
d.d. v predloženem besedilu.
2.2. Na predlog uprave in nadzornega
sveta skupščina sprejme predlog, da dobiček za leto 1998 v višini 51,327.365,11
SIT ostane nerazporejen.
3. Izbira revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za leto 1999.
Predlog sklepa: Na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izkazov za leto 1999 imenuje revizijska hiša
Dinamic, d.o.o..
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo na dan skupščine.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe, najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Udeležence pozivamo, da vsaj uro pred
začetkom skupščine v sprejemni pisarni
prevzamejo gradivo in glasovnice.

Št.

Glasuje se javno, z glasovnicami, osebno ali po pooblaščencu.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem vsak delovni dan od 9. do 12. ure v kadrovsko-pravnem sektorju.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo in ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi najkasneje tri dni pred skupščino.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda ali predloge glede dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih pravočasno
seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo
upravi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.
Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se določi oziroma razglasi polurni
odmor, po katerem se skupščina vnovič sestane. V tem primeru je skupščina sklepčna
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Novoles, lesna industrija
Straža, d.d.
uprava
Ob-5105
Na podlagi določb statuta družbe Megafin, družba za investiranje in nepremičnine,
d.d., Ljubljana in v skladu z določili zakona
o gospodarskih družbah sklicujemo
1. skupščino
družbe Megafin, družba za investiranje
in nepremičnine, d.d.,
ki bo v torek, 20. 7. 1999, ob 9. uri v
Ljubljani, Dunajska 22, na sedežu družbe.
Za sejo skupščine družbe predlagamo
naslednji dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov (predsednika skupščine, dveh preštevalcev glasov) ter
imenovanje notarke.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za predsednika skupščine Igorja Laha, za preštevalca glasov Teo Švigelj in Mirana Kovačiča
ter imenuje notarko Nado Kumar za sestavo
notarskega zapisnika.
2. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 1998 in za poslovno leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje za pooblaščenega
revizorja družbe za poslovno leto 1998 in
za poslovno leto 1999 revizijsko družbo
RFR Ernst & Young, d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 106.
3. Obravnava in sprejem letnega poslovnega poročila uprave o poslovanju družbe v
poslovnem letu 1998 z mnenjem nadzornega sveta in seznanitev s poročilom revizijske družbe RFR Ernst & Young, d.o.o.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poslovno poročilo uprave o poslovanju
družbe v poslovnem letu 1998 z mennjem
nadzornega sveta in se seznani s poročilom
revizijske družbe RFR Ernst & Young, d.o.o.
4. Delno pokrivanje izgube iz preteklih
let pri pravnem predniku.
Predlog sklepa: del izgube pravnega
prednika ustvarjene v preteklih letih se po-

48 / 18. 6. 1999 / Stran 3327
kriva v skladu s predlogom uprave, ki postane sestavni del tega sklepa in pozitivnim
mnenjem nadzornega sveta.
5. Razrešitev člana nadzornega sveta
družbe.
Predlog sklepa: skupščina odpokliče Miho Dolinarja, ki je podal odstopno izjavo, s
položaja člana nadzornega sveta družbe
Megafin, d.d.
6. Imenovanje nove članice nadzornega
sveta družbe.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
novo članico nadzornega sveta družbe Megafin, d.d., Tea Švigelj, stanujočo Cesti Dolomitskega odreda 22, Ljubljana.
7. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlog sprememb čistopisa statuta družbe z
dne 7. 12. 1998 po predlogu uprave in
nadzornega sveta, ki postane sestavni del
tega sklepa.
Udeležba in glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo in uresničujejo glasovalno pravico delničarji, njihovi
zastopniki ali pooblaščenci, če najmanj tri
dni pred sejo skupščine pisno prijavijo udeležbo. Prijava bo veljavna, kolikor bo v istem
roku na sedež družbe prispela njihova pisna
prijava, pooblaščenci pa morajo v istem roku poleg prijave predložiti tudi pooblastilo.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne in v istih prostorih ob 9.30.
Na ponovnem zasedanju bo skupščina družbe veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska 22, vsak delovnik
od 5. 7. 1999 dalje med 9. in 12. uro.
Megafin, d.d., Ljubljana
uprava in nadzorni svet
Št. 2606
Ob-5106
Uprava – direktor družbe Gozdno gospodarstvo Postojna, d.d., Vojkova 9, Postojna vabi delničarje na
4. sejo skupščine
Gozdnega gospodarstva Postojna, d.d.,
Vojkova 9, Postojna,
ki bo v ponedeljek, dne 19. 7. 1999 ob
12. uri na sedežu družbe Vojkova 9, 6230
Postojna, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: ugotovi se sklepčnost, izvoli se predsednika, dva preštevalca glasov, notarja in
zapisnikarja.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila družbe za leto 1998 z mnenjem pooblaščenega revizorja.
Po predlogu uprave in pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa naslednji: sprejme se letno poročilo družbe za
leto 1998 z mnenjem pooblaščenega revizorja v predloženem besedilu.
3. Delitev nerazporejenega dobička iz
prejšnjih let in pokrivanje izgube leta 1998.
Po predlogu uprave in pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa naslednji: nerazporejeni dobiček iz prejšnjih
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let skupaj z revalorizacijo v višini
88,298.412,67 SIT ostane nerazporejen.
Izguba leta 1998 v višini 153,364.849,24
SIT se pokrije v breme poslovnega izida v
naslednjih petih letih.
4. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizorja za leto 1999 se imenuje revizijska
hiša Podboršek, revizijska družba, k.d., Ulica Gradnikove brigade 4, Ljubljana.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki
bodo vpisani v delniški knjigi pri Klirinško-depotni družbi na dan 12. 7. 1999, oziroma
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Pooblastila morajo biti pisna in jih shrani
družba.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa še z izpisom iz sodnega
registra.
Prijava udeležbe na skupščini
Vsi udeleženci, ki se nameravajo udeležiti zasedanja skupščine, svojo udeležbo na
skupščini praviloma sporočijo družbi najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine v
pisni obliki.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo z osebno izkaznico ali drugim
identifikacijskim dokumentom v sprejemni
pisarni, s podpisom potrdijo svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo gradivo ter
glasovalne lističe.
Gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov je na vpogled vsak delovni dan pri
Bernardi Fatur-Nikolić in Darji Dolenc od
12. do 14. ure.
Predlogi delničarjev
Spreminjevalni predlogi delničarjev glede dnevnega reda morajo biti predloženi
najkasneje v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine.
Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 12.30 na istem mestu.
V tem primeru je skupščina sklepčna ne
glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gozdno gospodarstvo Postojna, d.d.
uprava – direktor
Ob-5107
Na podlagi določil statuta družbe Mavrica, uprava sklicuje
redno skupščino,
ki bo dne 20. 7. 1999 ob 10. uri v
prostorih družbe Ljubljana, Resljeva c. 1 z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli predsedujočo skupščine
Ksenijo Ocvirk in za preštevalca glasov Manfredo Marijana ter Ksenijo Čadež.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Vojko
Pintar.
2. Imenovanje in razrešitev člana NS
Mavrica, d.d.
Na predlog nadzornega sveta se predlgata naslednja sklepa:
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a) zaradi odstopne izjave se razreši Založnik Tomaž kot predsednik NS. Za člana
NS se imenuje Arnold Vojko,
b) kot članica NS se razreši Ksenija Čadež in imenuje Šetina Iztok.
3. Sprejem letnega poročila za leto
1998.
Na predlog uprave in ob pozitivnem mnenju NS se predlaga sprejem sklepa: sprejme se poročilo uprave o poslovanju podjetja za leto 1998 v predloženem besedilu.
4. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička za leto 1998.
Na predlog uprave in ob pozitivnem mnenju NS se predlaga naslednji sklep: čisti
dobiček za leto 1998 v višini 1,953.736
SIT ostane nerazporejen.
5. Imenovanje revizijske družbe za leto
1999.
Na predlog NS se predlaga sprejem naslednjega sklepa:
a) Za poblaščeno revizijsko družbo za
leto 1999 se imenuje Abeceda, d.o.o., Ptuj.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Gradivo za skupščino je na voljo v prostorih tajništva vsak dan od 10. do 12. ure,
v času od prejema objave dnevnega reda
do vključno zasedanja skupščine.
Nasprotni predlogi k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki, obrazloženi in vloženi v roku 7 dni po
prejemu vabila za sklic, v pravni službi delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 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 soba bo odprta 45 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Mavrica, d.d., Ljubljana
uprava
direktor Rajko Dežman
Št. 8176
Ob-5108
Na podlagi Č. točke – sedmega poglavja statuta delniške družbe Merinka Maribor,
d.d., in v skladu z določbami zakona o gospodarskih družbah sklicuje uprava
III. skupščino
delniške družbe Merinka Maribor, d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 19. julija 1999,
na sedežu družbe v Mariboru, Žitna ulica
12, s pričetkom ob 9. uri z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se izvoli za
predsedujočo skupščine Nevenka Grgič in
verifikacijska komisija v sestavi Janko Za-

kelšek kot predsednik in Ljubica Breznik ter
Mira Javor kot preštevalki glasov.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Dušica Kalinger.
2. Obravanva in sprejem revizijskega poročila s konsolidiranimi računovodskimi izkazi za poslovni sistem Merinka Maribor.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta, se
sprejme revizijsko poročilo s konsolidarnimi
računovodskimi izkazi za poslovni sistem
Merinka Maribor.
3. Obravnava in sprejem revidiranega
letnega poročila družbe Merinka Maribor,
d.d., za leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta, se
sprejme predlagano revidirano letno poročilo družbe za leto 1998.
4. Obravnava in sprejem sklepa o pokrivanju izgube iz poslovnega leta 1998 za
družbo Merinka Maribor, d.d.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta, se
sprejme sklep, da se revidirana izguba iz
leta 1998 v višini 83,623.000 SIT pokrije v
skladu z računovodskimi standardi v obdobju naslednjih petih let.
5. Informacija o uresničevanju poslovnega načrta družbe Merinka Maribor, d.d., za
obdobje januar–april 1999.
Predlog sklepa: sprejme se na znanje
informacija o uresničevanju poslovnega načrta družbe Merinka Maribor, d.d., za obdobje januar–april 1999.
6. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predloga sklepa: na predlog nadzornega sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 1999 imenuje: FRF – Ernst &
Young iz Ljubljane, Dunajska c. 106.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
v korist katerih bodo tri dni pred izvedbo
skupščine delnice delniške družbe Merinka
Maribor, d.d., vknjižene v delniški knjigi
družbe, ki se vodi pri KDD; neposredno,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo za udeležbo na Skupščini, osebno
ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi
tako, da jo ta prejme najkasneje tri dni pred
sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo
potrebno za glasovanje.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo
Gradivo za skupščino, bo na vpogled
vsak delovni dan na sedežu družbe, v informativni pisarni, od 18. 6. 1999 do vključno
18. 7. 1999, od 10. do 12. ure.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
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njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje Skupščine istega dne ob 10. uri. V tem primeru bo
skupščina sklepčna, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Merinka Maribor, d.d.,
uprava
mag. Danica Voglar-Štic, dipl. inž.
Ob-5128
Na podlagi 7.6. točke statuta družbe
Gozdno gospodarstvo Kranj, d.d., Cesta
Staneta Žagarja 53, Kranj, uprava družbe
vabi delničarje na
2. sejo skupščine
družbe Gozdno gospodarstvo Kranj,
d.d., Cesta Staneta Žagarja 53, Kranj,
ki bo v sredo, dne 28. 7. 1999 ob 12.
uri v učilnici Gasilsko reševalne službe Kranj,
Bleiweisova 34, Kranj.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednika
skupščine imenuje Danica Klemenc, za preštevalca glasov po Zdravko Šprajcar in Marija Porenta.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Vojko Pintar.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina sprejme letno poročilo družbe za
leto 1998 v predlaganem besedilu.
4. Sprejem sklepa o delitvi dobička družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina sprejme naslednji sklep o delitvi
dobička: čisti dobiček, ustvarjen v letu
1998, v višini 33,730.095,60 SIT ostane
nerazporejen.
5. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme predlagane spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
6. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme sklep,
da družba oblikuje sklad lastnih delnic, do
višine 10% vrednosti osnovnega kapitala
družbe iz naslova prostih rezerv. Nadzorni
svet družbe lahko na predlog uprave sprejme pravila poslovanja s skladom lastnih delnic. Družba lahko oblikuje sklad lastnih delnic za namene iz 1., 2., 3. in 7. alinee 240.
člena zakona o gospodarskih družbah.
7. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 1999 imenuje revizijska hiša Euro IN &
Partners iz Škofje Loke, Kidričeva 66a.
8. Razrešitev in imenovanje člana nadzornega sveta.

Št.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se na lastno željo razreši članico nadzornega sveta Metko Rojc in se za članico
nadzornega sveta imenuje Vito Rukovina, z
mandatom do izteka mandata ostalim članom nadzornega sveta.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje tri dni pred sejo
skupščine prijavili svojo udeležbo v tajništvu, na sedežu družbe in so vpisani v delniški knjigi po stanju na zadnji dan prijave na
skupščino.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v tajništvu direktorja vsak delovni dan od 10. do
13. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane pol ure kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
Gozdno gospodarstvo Kranj, d.d.,
uprava družbe
Ob-5129
Na podlagi določil statuta Podjetja TRG,
trgovina, d.d., Ljubljana in določil zakona o
gospodarskih družbah sklicuje začasni direktor
1. redno skupščino
družbe Podjetje TRG, d.d.,
ki bo dne 27. 7. 1999 ob 12. uri na
sedežu družbe, Celovška 150, Ljubljana–
Šiška.
Predlagani dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Dušan Kecman, za preštevalca glasov se imenuje Marta Prešern. Seji
prisostvuje vabljena notarka iz Ljubljane.
2. Seznanitev delničarejv s potekom lastninskega preoblikovanja družbe. Poroča začasni direktor družbe Franc Pogoršek.
3. Sprejem letnega poročila za leto
1998.
V skladu s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta, začasni nadzorni svet predlaga,
da skupščina sprejme naslednji sklep: sprejme se letno poročilo uprave za leto 1998.
4. Statusno preoblikovanje v družbo z
omejeno odgovornostjo.
Predlog sklepov:
A) Skupščina sprejme sklep o preoblikovanju družbe Podjetje TRG, d.d., Ljubljana,
v družbo z omejeno odgovornostjo. Značilnosti družbe so razvidne iz družbene pogodbe, ki je sestavni del tega sklepa.
Sedež, dejavnost in višina osnovnega kapitala družbe ostanejo nespremenjeni.
Z uveljavitvijo tega sklepa se spremeni
firma družbe tako, da po novem glasi: Pod-
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jetje TRG trgovina, d.o.o., skrajšana firma
se glasi: Podjetje TRG, d.o.o.
Vsak dosedanji delničar pridobi z vpisom statusnega preoblikovanja delniške
družbe v družbo z omejeno odgovornostjo
pri pristojnem sodnem registru ustrezen poslovni delež, ki se določi glede na število
delnic, katerih lastnik je. Nominalna vrednost poslovnega deleža je enaka seštevku
nominalnega zneska delnic, katerih lastnik
je, vendar ne manj kot 14.000 SIT.
Družba izjavlja, da ponuja v primeru statusnega preoblikovanja z večinskim sklepom vsem delničarjem, ki statusnemu
preoblikovanju nasprotujejo, prek zapisnika, da bo pridobila njihove, s statusnim
preoblikovanjem nastale poslovne deleže za
primerno odškodnino.
B) Skupščina imenuje nadzorni svet
družbe z omejeno odgovornostjo za dobo 4
let, in sicer: Ana Kocjan, Tatjana Šošterič in
Branko Čebokli, ki mu prične mandat z
dnem vpisa statusnega preoblikovanja v
sodni register.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1998.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 1998 se imenuje revizorska družba P&S
Revizija, d.o.o., Linhartova 1, Ljubljana.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovno pravico imajo vsi delničarji, ki so vpisani
v delniško knjigo družbe na dan zasedanja
skupščine. Delničar lahko uresničuje svojo
glasovno pravico preko pooblaščenca, ki
se mora izkazati s pisnim pooblastilom najkasneje neposredno pred začetkom zasedanja skupščine.
Popolno gradivo je vsem delničarjem na
vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan
od 11. do 12. ure.
Ponovni sklic družbe
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedala istega dne,
v istih prostorih ob 13. uri. V tem primeru je
skupščina sklepčna in veljavno odloča, ne
glede na število prisotnega kapitala.
Podjtetje TRG trgovina, d.d.
začasni direktor družbe
Ob-5130
Na podlagi 7.3. točke statuta družbe IBI
Kranj, proizvodnja žakarskih tkanin, d.d.,
Jelenčeva ulica 1, Kranj, začasna uprava
družbe sklicuje
prvo sejo skupščine
družbe IBI Kranj, proizvodnja žakarskih
tkanin, d.d., Jelenčeva ulica 1, Kranj,
ki bo v torek, dne 20. 7. 1999 ob 10. uri
v sejni sobi, na sedežu družbe, Jelenčeva
ulica 1, Kranj.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
za predsednika skupščine imenuje Danica
Klemenc, za preštevalca glasov pa Jadviga
Bogataj in Irena Dolhar.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Duša Trobec Bučan.
3. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
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Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme poslovnik o delu skupščine v predloženem besedilu.
4. Seznanitev s poročilom o lastninskem
preoblikovanju.
5. Seznanitev s poslovnimi rezultati za
obdobje 1993–1997 ter obravnava in sprejem letnega poročila za leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta skupščina sprejme letno
poročilo družbe za leto 1998 v predlaganem besedilu.
6. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube
družbe oziroma delitvi dobička.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta se v obdobju 1993–1998
pokriva izguba oziroma deli dobiček na naslednji način:
– izguba v letih 1993, 1994 in 1995, ki
znaša
skupaj
z
revalorizacijo
152,925.036,20 SIT, se pokriva iz rezerv
družbe,
– dobiček iz let 1996, 1997 in 1998, ki
znaša
skupaj
z
revalorizacijo
65,338.794,50 SIT, ostane nerazporejen.
7. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se za revizorja družbe za
poslovni leti 1998 in 1999 imenuje revizijska hiša Pricewaterhouse Coopers, d.d.,
Ljubljana.
8. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se razrešijo člani začasnega nadzornega sveta in izvolijo člani nadzornega sveta za dobo štirih let: Anton Božič, Milan Prah, Brigita Raščan, Marjan Zelnik.
Skupščina je seznanjena, da je svet delavcev imenoval v nadzorni svet dva predstavnika.
9. Določitev sejnin za člane nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprav in začasnega nadzornega sveta se
določi sejnine članom nadzornega sveta v
višini 40.000 SIT neto za predsednika in
po 30.000 SIT neto za člane nadzornega
sveta.
Članom nadzornega sveta pripada tudi
povračilo potnih stroškov za prihod na sejo
in iz seje.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Glasuje
se osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice, ki
jo prejme delničar ob vstopu v prostor
skupščine.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje tri dni pred sejo
skupščine prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe in so vpisani v delniško knjigo po
stanju zadnjega dne prijave na skupščino.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v tajništvu, na sedežu
družbe v Kranju, Jelenčeva ulica 1, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure.
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Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo začasni
upravi v sedmih dneh od objave sklica.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane eno uro kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
IBI Kranj, d.d.,
začasna uprava – direktor
Ob-5131
Na podlagi 37. člena statuta Transavto
Postojna, podjetje za prevoz blaga v javnem
cestnem prometu, d.d., Postojna, Tržaška
61 in zakona o gospodarskih družbah, uprava – direktor sklicuje
2. skupščino
delniške družbe Transavto Postojna,
d.d.,
ki bo v četrtek, 29. julija 1999, s pričetkom ob 12. uri na sedežu družbe, Tržaška
61, Postojna.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotavljanje
sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in potrditev dnevnega reda skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se ugotovi sklepčnost, izvoli predsednika skupščine,
preštevalce glasov in zapisnikarja.
Ugotovi se prisotnost vabljenega notarja.
Potrdi se predlagani dnevni red.
2. Sprejem letnega poročila o poslovanju za leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog uprave
skupščina sprejme letno poročilo o poslovanju za leto 1998 s pozitivnim mnenjem
nadzornega sveta in mnenjem revizorja v
predloženem besedilu.
3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se sprejme sklep o imenovanju revizorja v predloženem besedilu.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zakoniti zastopniki delničarjev in njihovi
pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
zakoniti zastopniki delničarjev in njihovi
pooblaščenci, ki se bodo pisno prijavili
osebno ali s priporočeno pošiljko najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.
Udeležence prosimo, da pridejo na
skupščno pol ure pred začetkom zasedanja, da bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo potrebno za glasovanje.
Delničarji, zakoniti zastopniki delničarjev
in njihovi pooblaščenci so se ob prijavi po
potrebi dolžni izkazati z osebnim dokumentom.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
k posameznim točkam dnevnega reda je na
vpogled v tajništvu družbe vsak delovni dan
od 12. do 14. ure od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave tega sklica.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 13. uri. V tem primeru bo
skupščina sklepčna ne glede na večino zastopanega kapitala.
Transavto, d.d., Postojna
uprava
direktor družbe
Jadran Primožič
Ob-5132
DP JUB družba pooblaščenka JUB, d.d.,
Dol pri Ljubljani, sklicuje
2. sejo skupščine,
ki bo v petek dne 23. 7. 1999 ob 14. uri
v prostorih Informacijsko izobraževalnega
centra družbe JUB Kemična industrija, d.d.,
Dol pri Ljubljani, št. 28, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev preštevalke glasov.
Predlog sklepa: izvoli se predlagani organ skupščine DP JUB, d.d.
Seji bo prisostvovala vabljana notarka.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo direktorja družbe o poslovanju družbe.
3. Delitev dobička
Predlog sklepa:
· Čisti dobiček v višini 42,132.904 SIT,
oblikovan na podlagi čistega dobička preteklih let v višini 22.572 SIT in čistega dobička tekočega poslovnega leta v višini
42,110.332 SIT se razdeli:
– za dividende 42,126.024 SIT,
– nerazporejeno ostane 6.880 SIT dobička tekočega leta.
· Do izplačila dividende je upravičen delničar, ki je lastnik delnic, vpisanih v delniško knjigo na dan skupščine.
· Dividende se izplačajo do 31. 7. 1999.
4. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa: za sestavo revizije poslovanja družbe se imenuje revizijska družba Dinamic, d.o.o., Novo mesto.
5. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana
sprememba statuta.
Gradivo za skupščino vključno s predlagano spremembo statuta je na vpogled delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan od 12.
do 13. ure od dneva objave dnevnega reda.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Glasovanje bo javno. Seje skupščine
se lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani v
delniško knjigo na dan 19. 7. 1999 oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, ki imajo pisno pooblastilo. Udeleženci
morajo svojo udeležbo na skupščini prijaviti
direktorju družbe pismeno tako, da le-ta
prispe na sedež družbe najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine t.j. do vključno
19. 7. 1999.
Če na prvem sklicu skupščine ne bo
dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine dne 26. 7. 1999 ob 12. uri
na istem mestu. Na ponovnem zasedanju
skupščine se veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
DP JUB, d.d.
direktor Štefan Hoyer

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Ob-5133
Na podlagi 7.3. točke statuta družbe
Kremen, d.d., Industrija in rudniki nekovin,
Novo mesto, Topliška cesta 2, Novo mesto,
sklicuje začasna uprava družbe
1. skupščino
družbe Kremen, d.d., Novo mesto,
ki bo v sredo dne 21. 7. 1999 ob 10. uri
v sejni sobi družbe Kremen, na Topliški cesti 2, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev navzočnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi, da je
na skupščini zastopanih toliko delnic, da
skupščina lahko zaseda.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: skupščina izvoli
za predsednico skupščine Natašo Mahne,
notarja Andreja Tirana, za preštevalca glasov pa Liljano Gorenc in Danila Korena.
3. Obravnava in sprejetje sprememb in
dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta v predloženem
besedilu.
4. Sklepanje o izvolitvi članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: skupščina razreši člane začasnega
nadzornega sveta in imenuje člane nadzornega sveta za naslednje madatno obdobje.
Novi člani nadzornega sveta so: Nataša
Mahne - predstavnica zunanjih delničarjev,
Danilo Koren - predstavnik notranjih delničarjev in Anton Povhe - predstavnik zaposlenih delavcev. Mandat imenovanih članov
nadzornega sveta traja dve leti.
5. Določitev sejnin za člane nadzornega
sveta.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: neto sejnina za
posameznega člana nadzornega sveta znaša 30.000 SIT za predsednika nadzornega
sveta pa 40.000 SIT.
6. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: za revizorja družbe se za poslovno
leto 1999 imenuje revizijska hiša Elstar Consulting, d.o.o., Velenje.
7. Seznanitev s potekom lastninskega
preoblikovanja družbe in s poslovnimi rezultati za obdobje 1993 do 1997, obravnava
in sprejem letnega poročila za leto 1998.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: skupščina sprejme informacijo o poteku lastninskega preoblikovanja družbe. Na predlog začasne uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega nadzornega sveta skupščina sprejme letno
poročilo družbe za leto 1998.
8. Razporeditev dobička in pokrivanje izgube za obdobje 1993–1998.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: skupščina na
predlog začasne uprave in ob pozitivnem
mnenju začasnega nadzornega sveta sprejme:
– pokrivanje izgube iz leta 1993 v znesku 1,010.028,40 SIT, izgube 1996 v znesku 13,786.663,65 SIT, izgube iz naslova
uskladitve stanj z otvoritveno bilanco v zne-
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sku 12,206.088,48 SIT in revalorizacijskega popravka izgube v znesku 8,130.341,35
SIT iz tekočih prihodkov v letu 1997 in
1998:
– potrdi se delitev dobička za leto 1998
in dobička iz preteklih let v skupnem znesku
7,685.277,24 SIT, in sicer 2,000.000 SIT
za pokrivanje preostanka izgube po uskladitvi 5,685.277,24 SIT pa se prenese med
rezerve.
9. Sprejem sklepa o oblikovanju sklada
lastnih delnic.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: oblikuje se sklad
lastnih delnic iz rezerv družbe, do višine
10% osnovnega kapitala družbe. Družba
lahko s sredstvi sklada pridobiva lastne delnice za namene, ki so skladni z zakonom.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Pooblastila za zastopanje na skupščini družbe je potrebno deponirati v tajništvu družbe, kjer mora biti hranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Vsak
delničar
ali
nejgov
pooblaščenec naj prijavi svojo udeležbo na
skupščini družbe v pisni obliki, do vključno
18. 7. 1999.
Udeleženci skupščine naj se prijavijo ob
prihodu na skupščino pred vstopom v sejno
sobo, kjer bodo s podpisom potrdili svojo
navzočnost in prevzeli ustrezno gradivo.
Popolno gradivo za 1. skupščino družbe
je delničarjem na vpogled pri direktorju družbe ali pri vodji ekonomskega sektorja družbe, in sicer vsak delovni dan od objave sklica skupščine, do dneva zasedanja skupščine, od 8. do 9. ure.
Delničarje vabimo, da utemeljene nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo v sedmih
dneh po objavi sklica skupščine začasni
upravi družbe ter ji tako omogočijo pravočasno pripravo njenih stališč.
Če ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna za odločanje, se bo ponovno sestala eno uro kasneje, z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala družbe.
Kremen, d.d., Novo mesto
začasna uprava
Ob-5134
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške
družbe IMP Montaža Maribor, d.d., Špelina
ul. 2, Maribor, sklicuje uprava družbe
2. redno skupščino
IMP MM, d.d.,
ki bo v četrtek, 22. julija 1999 ob 15.30
v prostorih družbe v Mariboru, Špelina
ul. 02.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, dveh
preštevalcev glasov, zapisnikarja in notarja.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednika skupščine izvoli Franci Strajnar, za preštevalca glasov se izvolita Marjana Janžel in Milojka Rožman, za zapisnikarja Marija Kumer in za notarja Stanislav Bohinc.
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3. Letno poročilo o poslovanju družbe
za poslovno leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprejme letno poročilo o poslovanju družbe za
poslovno leto 1998.
4. Pokrivanje izgube za leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta ostane izguba iz leta 1998 v višini
25,044.731,01 SIT neporavnana.
5. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa: na podlagi predloga
uprave in nadzornega sveta se za revidiranje računovodskih izkazov za leto 1999 imenuje revizijska hiša KPMG Slovenija, d.o.o.,
iz Ljubljane.
6. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
sprejmejo spremembe in dopolnitve statuta
družbe v predlaganem besedilu.
7. Seznanitev skupščine s članom nadzornega sveta, predstavnikom delavcev.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini: skupščine se
lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini: prosimo,
da se delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, pisno prijavijo (osebno ali s priporočeno pošiljko) najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu družbe v Mariboru, Špelina ul. 02.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj pol ure pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi: vabljene prosimo, da
svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v
enem tednu po objavi sklica skupščine.
Predloženi nasprotni predlogi morajo biti
obrazloženi.
Ponovno zasedanje: če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem primeru
bo skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je na vpogled delničarjem v tajništvu
uprave v Mariboru, Špelina ul. 02, vsak
delovnik od 8. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
IMP Montaža Maribor, d.d.,
direktor družbe
Ob-5135
Na podlagi 3. točke 9. člena statuta delniške družbe Veletrgovina Potrošnik, d.d.,
uprava družbe sklicuje
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3. sejo skupščine
Veletrgovina Potrošnik, d.d., Murska
Sobota,
ki bo v torek, dne 20. 7. 1999 ob 13. uri
na sedežu družbe v Murski Soboti, Arh. Novaka 2, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave: skupščina izvoli
predsedujočega skupščine, imenuje dva
preštevalca glasov in ugotovi prisotnost vabljenega notarja.
2. Sprejem letnega poročila o poslovanju družbe v letu 1998 z mnenjem revizijske
družbe.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta uprava predlaga sklep: skupščina sprejme letno poročilo uprave o poslovanju
družbe za leto 1998 z mnenjem nadzornega sveta in revizijske družbe Audit,
d.o.o., Murska Sobota, v predloženem
besedilu.
3. Sprejem sklepa o delitvi čistega dobička.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta uprava predlaga sklep: skupščina sprejme sklep o razdelitvi čistega dobička:
Osnova za delitev je ustvarjeni čisti dobiček iz leta 1998 v višini 130,147.341,53
SIT in nerazporejeni revalorizirani čisti dobiček iz leta 1996 in 1997 v višini
160,799.323,51 SIT.
Čisti dobiček se deli:
a) za leto 1996:
– za dividende: 48,812.450 SIT,
– ostane
nerazporejeno:
47,680.120,91 SIT,
Skupaj: 96,492.570,91 SIT;
b) za leto 1997:
– ostane
nerazporejeno:
64,306.752,60 SIT,
Skupaj: 64,306.752,60 SIT;
c) za leto 1998:
– za proste rezerve po 228. členu ZGD:
65,073.670,76 SIT,
– ostane
nerazporejeno:
65,073.670,77 SIT,
Skupaj: 130,147.341,53 SIT.
Bruto dividenda na delnico znaša 50 SIT
ali neto 37,50 SIT.
Dividenda bo izplačana delničarjem, ki
bodo na dan 30. 6. 1999 vpisani v delniško
knjigo pri klirinško depotni družbi.
Dividende se izplačajo do 30. 9. 1999.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 1999.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
skupščina imenuje za revizorja za poslovno
leto 1999 revizijsko družbo Audit, d.o.o.,
Murska Sobota.
5. Vprašanje in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na voljo v tajništvu Veletrgovine Potrošnik, d.d., Murska Sobota, Arhitekta Novaka 2, vsak delovnik od 9. do 12.
ure. Nasprotni predlogi delničarjev morajo
biti pisni, obrazloženi in oddani v 7 dneh po
objavi sklica skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo klirinško depotne družbe na dan 30. 6. 1999, njihovi
pooblaščenci in zastopniki, če najkasneje 3
dni pred zasedanjem skupščine pisno najavijo svojo udeležbo.
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Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob
13.30 in bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Veletrgovina Potrošnik, d.d.
direktor družbe
mag. Jože Kovač, univ. dipl. ek.
Ob-5136
Na podlagi 7.3. člena statuta družbe
Adriacommerce, financiranje, ustanavljanje,
in upravljanje podjetij, d.d., Koper, Pristaniška ulica 8, uprava sklicuje
2. skupščino družbe
Adiracommerce, financiranje,
ustanavljanje in upravljanje podjetij,
d.d., Koper, Pristaniška ulica 8,
ki bo dne 20. julija 1999 ob 15. uri v
poslovnih prostorih na sedežu družbe v IV.
nadstropju, Koper, Pristaniška ulica 8, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave: ugotovi se
sklepčnost skupščine.
Za predsedujočega skupščini se izvoli:
Robert Biček, dipl. ek.
Izvoli se dva preštevalca glasov v sestavi: Sandi Rupena, Maša Miloš.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Dravo
Ferligoj.
2. Sprejem letnega poročila za leto 1998
z mnenjem revizorja.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme letno poročilo za leto 1998 v predloženem besedilu z mnenjem revizorja.
3. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta: ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave: sprejmejo se
predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe.
Nadzorni svet se pooblasti, da besedilo
statuta uskladi s sprejetimi spremembami in
dopolnitvami statuta in izdela njegovo prečiščeno besedilo s preštevilčenjem členov.
4. Imenovanje revizijske družbe za leto
1999.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 1999
skupščina imenuje Constantia MT&D,
d.o.o., Vilharjeva cesta 27, Ljubljana.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Delničarjem je gradivo za skupščino s
predlogi sklepov 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 soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Adriacommerce, d.d., Koper
predsednik uprave
Dimitrij Živec, dipl. ek.
Št. 30/99
Ob-5145
Uprava družbe Novolit Podjetje za proizvodnjo izolacijskih izdelkov, d.d., Nova vas
56, 1385 Nova vas na Blokah, sklicuje
3. sejo skupščine
delniške družbe Novolit, d.d.,
ki bo dne 22. 7. 1999 ob 13. uri na
sedežu družbe v Novi vasi na Blokah.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa: skupščina za predsedujočega skupščine izvoli odvetnika Marjana
Sušnika, ugotovi prisotnost vabljenega notarja, za preštevalca glasov pa izvoli Ivico
Oražem in Rada Ponikvarja.
2.Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 1998.
3. Razdelitev dobička.
Predlog sklepa: čisti dobiček poslovnega leta 1998 v skupnem znesku 52 mio SIT
se razporedi:
– rezerve družbe 21,275.800 SIT,
– sklad lastnih delnic 15,000.000 SIT,
– nerazporejen dobiček: 16,143.200
SIT,
– za izplačilo dividend 8,138.000 SIT iz
nerazporejenega dobička preteklega obdobja.
4. Imenovanje revizijske hiše.
Predlog sklepa: za leto 1999 se imenuje
revizorsko hišo Podboršek revizijska družba k.d.po predlogu nadzornega sveta.
Celotno skupščinsko gradivo je na vpogled vsak delovni dan med 11. in 13. uro v
tajništvu na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniški knjigi pri Klirinško depotni družbi na dan 19. 7. 1999.
Delničarje in njihove pooblaščence pozivamo, da svojo udeležbo na skupščini pisno najavijo najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine. Prijava je možna tudi prek
pošte ali faksa, kateremu pa mora slediti
priporočena pošta.
Za udeležbo na skupščini se delničarji
oziroma njihovi zastopniki izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa z originalnim pisnim pooblastilom in osebnim dokumentom.
Pozivamo vse udeležence, da na dan
zasedanja svojo udeležbo evidentirajo na
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Št.

sprejemnem mestu najkasneje pol ure pred
zasedanjem, kjer se bodo podpisali na seznam udeležencev in prevzeli glasovalne lističe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedanega pričetka skupščina ponovno sestane
in je sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
Novolit, d.d.
nadzorni svet družbe
uprava družbe

skupščine v tajništvu uprave pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje se naproša, da pridejo na
skupščino pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic.
Če v prvem sklicu skupščina ne bo
sklepčna, bo ponovno seja istega dne z
enakim dnevnim redom eno uro kasneje,
ne glede na število prisotnih glasov.
TOKO LINE d.d.
uprava

Št. 000654
Ob-5153
Na podlagi 37. člena statuta družbe Tovarne kovčkov in usnjenih izdelkov TOKO
LINE, d.d., Slamnikarska cesta 1, Domžale
in 283. člena zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93), sklicuje uprava
družbe

Ob-5179
Na podlagi 7.3. točke statuta družbe Soča d.d. Koper, uprava sklicuje

2. redno skupščino
družbe TOKO LINE, d.d.,
ki bo dne 27. julija 1999 ob 13. uri v
prostorih družbe na Karantanski ulici v Domžalah
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Davorin Gregorič, imenuje se
verifikacijska komisija v sestavi: Helena Zabret, Aleš Dimec, Franci Kerč.
Za notarko se imenuje Majda Lokošek.
2. Poročilo o poslovanju TOKO LINE
d.d., za leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo o poslovanju družbe za leto 1998 po
predlogu uprave s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta in pooblaščenega revizorja.
3. Sprejem sklepa o kritju izgube.
Predlog sklepa: sprejme se predlog
uprave o pokrivanju izgube iz leta 1997 v
revalorizirani vrednosti = 81,826.549,94
SIT v naslednji vsebini:
– iz nerazporejenega dobička leta ’98 =
23,936.966,22 SIT,
– iz rezerv = 20,417.656,19 SIT,
– iz oblikovanega popravka rezerv =
37,471.927,53 SIT.
4. Imenovanje revizijske hiše za revidiranje računovodskih izkazov.
Predlog sklepa: za revidiranje poslovanja družbe za leto 1999 se imenuje revizorsko hišo ABECEDA PTUJ.
5. Razrešitev in izvolitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: z dnem zasedanja
skupščine se odpokliče član nadzornega
sveta Miro Turk.
Za novega člana se imenuje Lea Šetina,
dipl. ek.
6. Poslovna usmeritev za leto 1999.
Predlog sklepa: sprejme se poslovna usmeritev TOKO line, d.d., za leto 1999 v
predlagani obliki.
Gradivo za sejo skupščine je na voljo v
tajništvu uprave na sedežu družbe vsak delovnik od 9. do 12. ure v času dneva objave
dnevnega reda do vključno na dan zasedanja skupščine.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji
ali pooblaščenci, ki tri dni pred zasedanjem

skupščino,
ki bo dne 22. julija 1999 ob 11. uri v
poslovnih prostorih uprave Koper, Pristaniška ulica 4, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje
predsedujočega skupščine, preštevalcev
glasov, zapisnikarja in notarja.
Predlog sklepa uprave – direktorja: ugotovi se sklepčnost skupščine, imenuje se
dva preštevalca glasov. Imenuje se zapisnikarja in notarja.
2. Obravnava in sprejem poslovnega poročila za leto 1998.
Predlog sklepa uprave – direktorja:
skupščina sprejme poslovno poročilo za leto 1998.
3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička za leto 1998.
Predlog sklepa uprave – direktorja ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta: čisti dobiček za leto 1998 v višini 151,782.564,09
SIT se razporedi v rezerve in nameni za investicije v osnovna sredstva.
4. Imenovanje revizijske družbe za leto
1999.
Predlog sklepa uprave – direktorja: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 1999
skupščina imenuje: Pricewaterhousecoopers d.d., Parmova 53, 1113 Ljubljana.
5. Sprememba firme in skrajšana firma
družbe.
Predlog sklepa uprave direktorja: na
podlagi družbene pogodbe o ustanovitvi
Merkur skupine, skupščina družbe sprejme
spremembe stauta družbe v delu firme in
skrajšane firme družbe tako, da firma in
skrajšana firma družbe odslej glasita:
Firma družbe je odslej: Trgovsko podjetje Soča d.d. Koper – Merkur skupina.
Skrajšana firma družbe je odslej: Soča
d.d. Koper – Merkur skupina.
Skupščina družbe pooblašča upravo
družbe – direktorja družbe, da sprejme čistopis statuta delniške družbe Soča d.d.
Koper in v prečiščenem besedilu statuta
uskladi firmo družbe in skrajšano firmo družbe skladno s tem sklepom, ter podpiše čistopis statuta delniške družbe.
Skupščina družbe pooblašča upravo
družbe – direktorja družbe, da priglasi spremembo firme in skrajšane firme pri sodnem
registru družb Okrožnega sodišča v Kopru.
6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, so na voljo v tajništvu uprave,
vsak delavnik od 9. do 12. ure, v času od
dneva objave dnevnega reda do vključno na
dan zasedanja skupščine.
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Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico, lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarje se naproša, da pridejo na
skupščino pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema
glasovnic.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo s potrdilom o lastništvu delnic,
osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz
sodnega registra.
Sejna soba bo odprta 45 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Soča, d.d. Koper
uprava, Klaudio Blaževič
Ob-5181
Na podlagi 37. člena statuta družbe Mineral, družba za pridobivanje, predelavo in montažo naravnega kamna, d.d., uprava sklicuje
3. skupščino družbe
Mineral, družba za pridobivanje,
predelavo in montažo naravnega
kamna, d.d.,
ki bo dne 29. 7. 1999 ob 9. uri v poslovnih prostorih v Ljubljani, Letališka cesta 5, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
Za predsedujočo skupščini se izvoli
Branko Neffat.
Izvoli se preštevalca glasov: Darka Škerjanca in Emico Magovac.
Seji bo prisostvoval vabeljni notar Andrej
Škrk.
2. Sprejem letnega poročila za leto
1998 z mnenjem revizorja.
Uprava ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: skupščina sprejme letno poročilo za leto 1998 v predloženem besedilu
z mnenjem revizorja ter ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta.
3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička za leto 1998.
Uprava ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: čisti dobiček družbe za leto
1998 znaša 6,627.000 SIT in ostane nerazporejen.
4. Razrešitev člana nadzornega sveta in
izvolitev člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev.
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Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: sprejme se odstop
člana nadzornega sveta na podlagi odstopne izjave z dne 5. 5. 1999.
Skupščina izvoli predlaganega člana
nadzornega sveta, predstavnika delničarjev,
do konca trajanja mandata, po predlogu
nadzornega sveta.
5. Sprejem sklepa o oblikovanju sklada
lastnih delnic.
Uprava ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: oblikuje se sklad lastnih delnic iz prostih rezerv družbe v višini
28,931.700 SIT, skupni nominalni znesek
vseh pridobljenih delnic za navedene namene je omejen z višino 10% osnovnega
kapitala družbe.
Družba lahko s sredstvi sklada pridobiva
lastne delnice za naslednje namene:
– če je pridobitev lastnih delnic nujna,
da bi družba preprečila hudo, neposredno
škodo,
– za nagrajevanje uprave iz naslova udeležbe na dobičku, kadar se ta izplača v delnicah, skladno s sklepom skupščine o delitvi dobička,
– na podlagi sklepa skupščine o umiku
delnic po določbah o zmanjšanju osnovnega kapitala,
– za druge namene skladno z zakonom.
O nakupih, prodaji in ceni za lastne delnice odloča uprava v skladu s sklepom
skupščine in na podlagi kriterijev in pravil, ki
jih določi nadzorni svet.
Nakupna cena lastnih delnic ne sme biti
višja od valorizirane knjigovodske vrednosti
delnic, oziroma od njihove povprečne tržne
vrednosti (borzna kotacija), če je ta nižja od
valorizirane knjigovodske vrednosti.
Obstoječi delničarji imajo v skladu z 243.
členom zakona o gospodarskih družbah
predkupno pravico do nakupa lastnih delnic
družbe v sorazmerju s svojimi obstoječimi
lastniškimi deleži.
6. Imenovanje revizijske družbe za leto
1999.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 1999 skupščina
imenuje KPMG Slovenija, d.o.o., Dunajska
21, Ljubljana.
7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov delničarjem, so na voljo v tajništvu
uprave na sedežu družbe, vsak delovnik
od 9. do 12. ure v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
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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.
Mineral, d.d., Ljubljana
direktorica
Marija Gosar-Gale

Ob-5183
Uprava Pivovarne Union, d.d., iz Ljubljane, sklicuje v smislu drugega odstavka 43.
člena statuta družbe
4. sejo delničarske skupščine
Pivovarne Union, d.d.,
ki bo v petek, 30. 7. 1999 ob 12. uri, v
Koslerjevi dvorani v Pivovarni Union v Ljubljani.
Predlagan je naslednji dnevni red:
1. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednico skupščine se imenuje Marjeta Zevnik, za preštevalko glasov Mateja Stanič-Rudolf in Urška
Kladnik, za nadzor nad zakonitostjo in za
zapis sklepov se pooblašča notarka Katja
Terčelj Verovšek.
2. Obravnava in sprejem poslovnega poročila uprave in poročila pooblaščenega revizorja o reviziji računovodskih izkazov za
poslovno leto, ki se je končalo 31. 12.
1998.
Predlog sklepa: sprejmeta se poslovno
poročilo uprave in poročilo pooblaščenega
revizorja o reviziji računovodskih izkazov za
poslovno leto, ki se je končalo 31. 12.
1998.
3. Odločanje o delitvi dobička za leto
1998.
Predlog sklepa: dobiček iz leta 1998 se
razdeli po predlogu uprave in nadzornega
sveta.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe Pivovarna Union, d.d., za leto 1999 imenuje revizijska
družba KPGM Slovenija, d.o.o., iz Ljubljane.
5. Povečanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: formira se sklad lastnih
delnic do višine 10% celotnega števila delnic.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
lastniki navadnih imenskih delnic Pivovarne
Union, d.d., njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, vpisani v delničarski knjigi na
dan 26. 7. 1999.
Gradivo za skupščino in predlogi sklepov za vse točke dnevnega reda so delničarjem na vpogled v Ljubljani, Pivovarniška
ulica 2, v oddelku zakladništva vsak delovni
dan od 9. do 12. ure. Tam je delničarjem na
vpogled tudi besedilo statuta.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
podani v pisni obliki, obrazloženi in v sedmih dneh po objavi tega sklica oddani upravi družbe.

Za udeležbo na skupščini in za vpogled
gradiva se delničar izkaže s potrdilom o lastništvu oziroma pooblaščenec s pisnim
pooblastilom za zastopanje je treba predložiti upravi družbe najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki se pisno prijavijo najkasneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine upravi družbe ter
obenem predložijo dokaz o lastništvu delnic
na vpogled.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda. Vsaka delnica daje delničarju 1 glas. O vseh točkah dnevnega reda
se glasuje z glasovnicami, ki jih prejme delničar oziroma pooblaščenec ob pristopu na
skupščino.
Udeležence in pooblaščence prosimo,
da se prijavijo za skupščino najmanj eno uro
pred začetkom zasedanja.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj 15 odstotkov osnovega kapitala
družbe.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 13. uri v
istih prostorih. Skupščina bo v tem primeru
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Pivovarna Union, d.d., Ljubljana
uprava družbe
Št. 655
Ob-5182
Na podlagi 7.5 člena družbe DOMUS center za dom, ustvarjalnost, svetovanje,
d.d., Slovenska cesta 17, Ljubljana, sklicuje uprava
3. redno skupščino DOMUS - center
d.d.
ki bo dne 27. julija 1999 ob 9. uri v prostorih družbe na Slovenski c. 17 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Davorin Gregorič, za preštevalca glasov se imenuje Helena Zabret.
Na seji bo prisotna notarka Majda Lokošek.
2. Poročilo o poslovanju DOMUS center
d.d. za leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo o poslovanju družbe za leto 1998 po
predlogu uprave s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta s predlogom, da izguba iz
poslovanja leta 1998 ostane kot nekrita izguba.
3. Razrešitev in izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na zadnjem zasedanju
so odstopili vsi člani nadzornega sveta. Z
dnem zasedanja se odpokliče stare člane
nadzornega sveta, za nove člane se imenujejo: Helena Zabret, Davorin Gregorič in Sonja Tomažič.
4. Poslovna usmeritev za leto 1999.
Predlog sklepa: sprejme se poslovna usmeritev za leto 1999 v predlagani obliki.
5. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: dejavnosti družbe se
uskladi skladno z uredbo o klasifikaciji de-
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javnosti (Ur. l. RS, št. 89/98). Sprejme se
čistopis statuta.
6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za sejo skupščine je na voljo na
sedežu družbe vsako sredo od 9. do 12. ure
v času od dneva objave dnevnega reda do
vključno na dan zasedanja skupščine.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji
ali pooblaščenci, ki tri dni pred zasedanjem
skupščine v tajništvu uprave pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje se naproša, da pridejo na
skupščino pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic.
Če v prvem sklicu skupščina ne bo
sklepčna, bo ponovna seja istega dne z
enakim redom pol ure kasneje, ne glede na
število prisotnih glasov.
DOMUS - center d.d.
uprava
Ob-5246
Na podlagi 283. člena zakona o gospodarskih družbah in 27. člena statuta delniške družbe Exoterm sklicujem
3. skupščino
delniške družbe Exoterm, kemična
tovarna Kranj, d.d.,
ki bo v torek, 20. 7. 1999 ob 13. uri v
prostorih družbe Exoterm Kranj, d.d.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Bogdan Ažman, za preštevalki glasov se imenujeta Renata Ahčin-Kne in
Jana Potočnik, seji prisostvuje notar Vojko
Pintar.
2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se potrdi predlagani dnevni red 3. seje skupščine Exoterm Kranj,
d.d.
3. Letno poročilo o poslovanju družbe
Exoterm Kranj, d.d.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
mnenjem nadzornega sveta ter revizijske hiše skupščina sprejme poslovno poročilo za
leto 1998.
4. Delitev dobička za leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog uprave in z
mnenjem nadzornega sveta se dobiček iz
poslovnega
leta
1998
v
višini
18,684.151,74 SIT zadrži in ostane nerazporejen.
5. Razrešitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na podano odstopno izjavo in na predlog nadzornega sveta se razreši dosedanja članica nadzornega sveta
Mirjana Veljič.
6. Imenovanje novega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za novega člana nadzornega sveta
imenuje Dejan Bjelobaba.
7. Imenovanje revizorja.
Na predlog nadzornega sveta se za revizorja družbe za poslovno leto 1999 imenuje revizijska hiša ITEO Revizija d.o.o.,
Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Št.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe. Delničarje naprošamo,
da svojo udeležbo na skupščini prijavijo
družbi pisno, najkasneje pa tri dni pred izvedbo skupščine.
Pravico do udeležbe na skupščini bodo
lahko uresničevali tisti delničarji, ki bodo na
dan 16. 7. 1999 vpisani v delniško knjigo
družbe.
Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo ob prihodu na skupščino najmanj eno
uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s
podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe od
18. 6. do 16. 7. 1999, in sicer vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznih točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe, in sicer v roku sedmih dni od dnevne
objave sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se ponovi nova seja skupščine
naslednji dan ob isti uri na istem mestu in z
istim dnevnim redom, na kateri se veljavno
odloča, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Exoterm Kranj, d.d.
uprava družbe - direktor
Ob-5227
Uprava RRC Računalniške storitve,
d.d., Ljubljana, Jadranska 21, objavlja
nasprotni predlog
k 7. točki dnevnega reda 5. skupščine
delničarjev RRC Računalniške storitve, d.d.
Na podlagi 288. člena ZGD sporoča
uprava RRC Računalniške storitve, Ljubljana, Jadranska 21, delničarjem nasprotni
predlog k 7. točki dnevnega reda 5. skupščine delničarjev RRC Računalniške storitve,
d.d., sklicane za 6. 7. 1999, ki ga je vložila
Katarina Medved, v imenu skupine delničarjev.
Predlog sklepa: skupščina predčasno
razreši sedanji nadzorni svet z dnem zasedanja skupščine in imenuje novega v sestavi Andrej Brvar kot predstavnik kapitala notranjih delničarjev, Andrej Žužek kot predstavnik kapitala skladov.
Predstavnika delavcev v nadzorni svet
bo delegiral svet delavcev.
RRC Računalniške storitve, d.d.,
uprava
Ob-5231
Pooblaščeni investicijski družbi Atena ena d.d. in Atena dve d.d. kot delničarki družbe Kovinoplastika Lož d.d. vlagata
nasprotni predlog
k predlogu sklepa 4. točke dnevnega
reda Obravnava in sprejem sprememb statuta Kovinoplastike Lož d.d.
V 24. členu se spremeni 2. odstavek, ki
po novem glasi:
“Uprava potrebuje predhodno soglasje
za naslednje vrste poslov:
– pridobivanje ali odsvojitev lastnih delnic (glede nakupne in prodajne cene),
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– ustanovitev ali ukinitev družb, vključno
s hčerinskimi družbami,
– pridobivanje, odsvojitev ali obremenitev nepremičnin, ki presegajo vrednost 5%
celotnega kapitala družbe,
– najemanje ali dajanje kreditov, ki posamično ali skupno presegajo vrednost 5%
kapitala družbe, če niso zajeta v letnem finančnem planu,
– investicije, ki posamično ali skupno v
enem poslovnem letu presegajo vrednost
5% kapitala družbe, če niso zajete v letnem
finančnem planu,
– imenovanje pomočnika direktorja in
prokurista.
Nadzorni svet poda soglasje za navedene posle tudi tako, da odobri letni načrt
uprave.”
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek v nespremenjeni vsebini.
Mnenje uprave: uprava je na seji obravnavala nasprotni predlog ter do njega zavzela pozitivno stališče s tem, da uprava predlaga skupščini, da ta sprejme predlagano
besedilo 2. odstavka 24. člena, vendar z
nekaterimi spremembami:
– v tretji alineji se na koncu doda: “če
niso zajete v letnem načrtu družbe,”
– v četrti in peti alineji se namesto besed
“finančnem planu” doda “načrtu družbe,”
– v zadnjem stavku se beseda “uprave”
nadomesti z besedo “družbe”.
Kovinoplastika Lož d.d.
uprava
Ob-5232
Uprava družbe Petrol, d.d., v zvezi s
sklicem 4. skupščine delničarjev družbe, ki
bo 9. julija 1999, objavlja
nasprotni predlog,
k 4. točki dnevnega reda, ki ga je podal
delničar Kapitalski sklad, d.d., Ljubljana. Utemeljitev nasprotnega predloga je delničarjem na vpogled v informacijski pisarni družbe
Petrol, d.d., Dunajska 50, Ljubljana, zaradi
razlogov navedenih v 288. členu ZGD.
Nasprotni predlog se glasi:
Kapitalski sklad upravi družbe sporoča,
da se ne strinja s predlogom sklepa pod 4.
točko dnevnega reda skupščine - Sprejem
sklepa o ugotovitvi in razporeditvi dobička
družbe Petrol, d.d., Ljubljana, za leto 1998
in delitvi nerazporejenega dobička iz preteklih let, ki mu bo zato na skupščini ugovarjal
in poskušal druge delničarje pripraviti do
tega, da bodo glasovali za njegov nasprotni
predlog, kot sledi:
Predlog sklepa: ugotovljeni dobiček
družbe za poslovno leto 1998, v znesku
3.365,083.074,28 SIT, se razporedi:
1. znesek v višini 1.682,541.537,14 SIT
v proste rezerve družbe,
2. znesek v višini 1.682,541.537,14 SIT
ostaja nerazporejen.
3. dividende delničarjem in udeležba
uprave in nadzornega sveta v dobičku za
leto 1998 se izplačajo iz nerazporejenega
dobička preteklih let, ki na dan 31. 12.
1998 znaša 1.613,370.326,21 SIT, kot
sledi:
3.1. za izplačilo delničarjem v obliki dividend bruto znesek 834,520.400 SIT, oziroma na delnico 400 SIT bruto.
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3.2. upravi, kot udeležbo na dobičku
bruto 17,414.862,71 SIT, izplačljivo v delnicah družbe, po enotnem borznem tečaju
na dan skupščine.
3.3. članom nadzornega sveta, kot udeležbo na dobičku bruto 9,661.866,27 SIT,
izplačljivo v delnicah družbe, po enotnem
borznem tečaju na dan skupščine.
Družba bo izplačala dividende najkasneje v 30 dneh po sprejemu sklepa na skupščini, in sicer upravičencem, vpisanim v centralnem registru pri KDD na dan skupščine,
na način določen s sklepom uprave družbe.
Petrol, d.d.
uprava družbe

Razne objave
Ob-5219
Obvestilo
o razpisu za prijavo sodelovanja pri
novih projektih evropskega Programa
EUREKA
Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
Ljubljana, Trg OF 13, objavlja obvestilo o
razpisu za prijavo sodelovanja pri novih projektih evropskega programa industrijsko-razvojnih raziskav EUREKA, ki jih je objavil Sekretariat Programa EUREKA iz Bruslja v okviru obveznega 30 dnevnega kroženja vseh novih predlogov projektov med 26
evropskimi državami – članicami EUREKE,
pri katerih lahko sodelujejo tudi zainteresirane organizacije iz Republike Slovenije,
članice EUREKE:
1. E! 1959 “Neural odour system for
seafood and quality assessment –
NASYQA”,
2. E! 2030 “Modern electrometrical methods for geological and environmental Baltic
shelf and coastal zone studies – BALTIC”,
3. E! 2031 “Automated diagnostics
system to study the ecological conditions
of soil – ACISID”,
4. E! 2047 “Enhanchement of textile industry
wastewater
treatment
–
EVAPOTEXTILE”,
5. E! 2055 “Ultrasonic humidification
system for transport – TRAVEL FOGGER”,
6. E! 2056 “Development of a virosomal hepatitis-c vaccine containing peptides
or proteins – VACCINATION”,
7. E! 2073 “Improved communication
and visualisation in the plastics industry –
ICOMPLAS”,
8. E! 2085 “Coordinated infrared and
visible images for large installation analysis
– CIVILIAN”,
9. E! 2094 “Laser microscope, to clean
fine art objects and an advanced optical
method for investigation diagnosis and treatment – CLEANART”,
10. E! 2095 “Remediation of polluted
industrial sites – REPIS”,
11. E! 2097 “Integrated structural and
comfort monitoring system for high speed
passenger ferries – MONITUS”,
12. E! 2102 “New 2-stroke engine concept for urban vehicles – ENGIN2T2002”,
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13. E! 2110 “Solanacea functional genome product – SOLIMAP”,
14. E! 2125 “Maritime black box –
MBB”,
15. E! 2131 “Development of a fast method for the definition of frost damage in
plants – FROST”,
16. E! 2139 “Timber and wood information quide – TWIG 2000”,
17. E! 2140 “New composite material
produced by means of reaction of technopolymers
and
leather
–
TECHNO-LEATHER”,
18. E! 2141 “Leather production by alternative processes less pollutant than chrome tanning – ECOLEATHER”,
19. E! 2149 “Research for development
of an integrated smart and dynamic ATN
access network for multimedia, multi-user
purposes – SMARTSWITCH”,
20. E! 2150 “Development of innovative
spraying equipment designed for environmentally-friendly deposition of molasses –
VINEPA”,
21. E! 2153 “Small-scale aseptic filling
of consumer packagings with fluids –
ASFILL”,
22. E! 2156 “Oil/water separation offshore: optimized flow and separation behaviour – EMU-SIM”,
23. E! 2160 “Health and usage monitoring system for application in machinery
structures – HUMSAMS”,
24. E! 2161 “Moisture system evaluation – EUROCARE MOIST”,
25. E! 2163 “Equipment for oil spill contingency – OILSPILL”,
26. E! 2164 “Slaughterhouse waste water treatment plant using ultra-filtering and
collection by means of inverse osmosis –
SLAUGHTERHOUSE”,
27. E! 2165 “Access on-line with open
services – ALISO”,
28. E! 2166 “Advertising targeting –
ADTARGET”,
29. E! 2167 “Pipe system –
DRIVE-LOCK”,
30. E! 2168 “Gene diagnostics –
DIAGENE”,
31. E! 2169 “Electronic platform for global assistance (internet protocole assistance) – I-PASS”,
32. E! 2170 “World interface logistics
connect – WILCO-CONNECT”,
33. E! 2171 “Use “vacuum evaporations” as water treatment technology in a
surface treatment plant to get zero waste
water discharge – ZEWADI”,
34. E! 2173 “European live line work
robotic initiative – ELRI”,
35. E! 2174 “Development of new therapies against hantavirus infections –
HANTAVACCNE”,
36. E! 2175 “Development of an automatic system co-serving biological chemistry and immunodiagnostic assays –
PEGASE”,
37. E! 2176 “New print technology on
coated aluminium coil – NDT”,
38. E! 2180 “New poultry productions
development: improved quality, technologies, nutritional properties and control –
CHICKEN”,
39. E! 2181 “Web-based open control
system – ECONTROL”,

40. E! 2182 “Development of a new automated plant for the total recovery of materials coming form automobile shredders –
A.S.R.R.”,
41. E! 2184 “Telerobotis system for live-line maintenance – TELTET”,
42. E! 2185 “Educational multimedia
programs – TIM 7 MULTIMEDIA”,
43. E! 2188 “An object-oriented case
tool supporting formal methods –
RICASE/FM”,
44. E! 2189 “System for centralised
control – SCC”,
45. E! 2190 “Ecological recycling of organic wastes with respect to remediation of
petroleum-polluted soils and areas –
REVITAL”,
46. E! 2191 “Contracting of micro-components based on flip chip technology for
applications in pressure sensors –
FLIPTECH (DEF)”,
47. E! 2194 “Controlled power turning
of sections of low-floor trams –
TWISTTRAM”,
48. E! 2195 “Development of an asynchronous driving unit – ASYNUD”,
49. E! 2196 “A new generation platform
for wireless access to internet and local
area networks (LAN) – NOWIREGEN3”,
50. E! 2197 “Research, development
and testing of an advanced, flexible and
high-speed production line for customized
mailing – RECADER”,
51. E! 2198 “Brazed plate heat exchangers (BPHE) for compressed air dryers of
the refrigerant type – AIR DRYER BHPE”,
52. E! 2199 “Research and development
of polyethylene graft polymer – GRAFT”,
53. E! 2200 “Design/manufacture test
equipment to achieve energy savings/improved performance of soft packings used
to stop leakage – SOFT PACKINGS”,
54. E! 2201 “Development of new
steel/tool combination for machining –
MACHEN”,
55. E! 2204 “New cartoon production
process for both TV and cinema which is
totally digitalised and of high quality and
productivity – DIGITOON”,
56. E! 2206 “Innovative podded propulsion by a dolphin – DOLPHIN”,
57. E! 2208 “Combicard – combined
contactless and contact smartcard payment
media fare collection system – COMBI”,
58. E! 2211 “Improving film restoration
techniques – EUROCARE OLD MOVIES”,
59. E! 2214 “Nuclear magnetic resonance mobile scanner for on field, non-invasive
diagnosis of porosity, H O infiltration in ma2
terials – EUROCARE MOUSE”,
60. E! 2215 “Application of reproduction biotechnologies to a milk sheep breeding system – ABROCYL”,
61. E! 2217 “Novel solid phases for
in-vitro diagnostics and screening – NSP
2000”,
62. E! 2218 “Qualisoft, quality work flow
software – QUALISOFT”.
Vsi našteti predlogi projektov so v skladu
z Eurekinimi pravili trenutno v 30 dnevnem
kroženju, ki poteče 28. junija 1999. Do
tega roka je možno tudi prijaviti interes za
morebitno sodelovanje neposredno predlagatelju posameznega projekta, čigar naslov
je razviden iz projektnega dokumenta.
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Podrobnejše informacije o vključevanju
v objavljene predloge Eurekinih projektov
dobijo interesenti na MZT pri Albinu Babiču,
nacionalnem koordinatorju za EUREKO, po
tel. 061/178-46-88, faks 178-47-19, e-pošta: albin.babic@mzt.si; pri imenovanem dobijo interesenti tudi kopije posameznih projektnih dokumentov na podlagi pisne vloge.
Sodelovanje pri projektih EUREKA temelji izključno na lastnih ali nacionalnih virih
financiranja, torej se lahko v načelu prijavijo
za sodelovanje pri posameznih projektih samo organizacije, ki razpolagajo s potrebnimi finančnimi sredstvi iz lastnih virov ali že
imajo ustrezne nacionalne raziskovalno-razvojne projekte.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo bo
na podlagi javnega razpisa subvencioniralo
sodelovanje slovenskih gospodarskih družb
v objavljenih projektih v višini do 25% vrednosti slovenskega deleža v posameznem
projektu, vendar največ v znesku do
12,000.000 tolarjev letno na projekt. V primeru sodelovanja več slovenskih gospodarskih družb pri istem Eurekinem projektu, se
bo subvencija delila po enakih kriterijih na
vse sodelujoče organizacije.
Podrobnejše podatke o programu
EUREKA lahko dobijo interesenti na internetu http//www.eureka.be.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Št. 466-02-1/99
Ob-5225
Na podlagi 10. člena uredbe o odprodaji, oddaji ali zamenjavi nepremičnin in premičnin v lasti Republike Slovenije, posebnega načrta prodaje in zamenjave državnega premoženja-nepremičnin, ki ga je Vlada
Republike Slovenije določila s sklepom št.
460-05/98-6(N) z dne 24. junija 1998 in
pooblastila Ministrstva za pravosodje, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a,
Ljubljana, razpisuje
javno dražbo
Predmet javne dražbe je odprodaja nepremičnin v Miklavžu pri Mariboru, in sicer:
– gospodarsko poslopje v izmeri
547 m2, gospodarsko poslopje v izmeri
128 m2, dvorišče v izmeri 3605 m2, porušen objekt v izmeri 104 m2, vse k.o. Miklavž, z.k.v. 1569, parc. št. 1966/2, za
izklicno ceno: 37,076.376 SIT.
Pogoji dražbe:
a) Nepremičnina se odprodaja v celoti
po sistemu videno-kupljeno. Prometni davek, stroške overitve podpisa in stroške prepisa plača kupec.
b) Nepremičnine so oddane v najem za
določen čas do 2. 2. 2003. Odpovedni rok
je eno leto.
c) Javna dražba se bo opravila pisno.
d) Pred dražitvijo morajo dražitelji položiti varščino v višini 10% izklicne cene na ŽR
št. 50100-630-10014, sklic na številko 18
15202-7200021-22020199 – varščina.
Po opravljeni javni dražbi se neuspelim dražiteljem varščina vrne v roku osmih dni brez
obresti.
e) Pogodba mora biti sklenjena v 15 delovnih dneh po opravljeni javni dražbi.
f) Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati
kupnino v osmih dneh od podpisa pogodbe
na ŽR št. 50100-630-10014, sklic na šte-
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vilko 18 15202-7200021-22020199. Položena varščina se všteje v kupnino.
g) Ogled nepremičnine je možen dne
29. 6. 1999, od 10. do 11. ure. Informacije pri Berce, tel. 062/229-61-00.
Pisne ponudbe je potrebno predložiti do
6. 7. 1999, do 9. ure, na naslov: Republika
Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb, Gregorčičeva 27a, 1000
Ljubljana, glavna pisarna.
Ponudbo se označi: ponudba za nakup
nepremičnin Miklavž – ne odpiraj.
Ponudbi je potrebno predložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokade ŽR,
– potrdilo o državljanstvu, če je ponudnik fizična oseba,
– če je ponudnik pravna oseba, je potrebno predložiti izpisek iz sodnega registra.
Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6.
7. 1999 ob 12. uri v sejni sobi, na naslovu
Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.
Vlada RS
Servis skupnih služb vlade
Št. 363-60/96
Ob-5172
Na podlagi 10. člena uredbe o odprodaji, oddaji ali zamenjavi nepremičnin in premičnin v lasti Republike Slovenije in posebnega načrta prodaje in zamenjave državnega premoženja-nepremičnin, ki ga je Vlada
Republike Slovenije določila s sklepom št.
460-05/98-6(N) z dne 24. junij 1998, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a,
Ljubljana, razpisuje
javno dražbo
Predmet javne dražbe je odprodaja zasedenih poslovnih prostorov v pritličju stavbe na Kristanovi 1 v Ljubljani, v izmeri
470,76 m2 za izklicno ceno 63,768.731
SIT.
Pogoji dražbe:
a) Nepremičnina se odprodaja v celoti
po sistemu videno-kupljeno. Prometni davek, stroške overitve podpisa in stroške prepisa plača kupec.
b) Poslovni prostori so oddani v najem
za nedoločen čas. Odpovedni rok je eno
leto.
c) Javna dražba se bo opravila pisno.
d) Pred dražitvijo morajo dražitelji položiti
varščino v višini 10% izklicne cene na ŽR št.
50100-630-10014, sklic na številko 18
15202-7200005-20000199 varščina. Po
opravljeni javni dražbi se neuspelim dražiteljem
varščina vrne v roku osmih (8) dni brez obresti.
e) Pogodba mora biti sklenjena v
petnajstih delovnih dneh po opravljeni javni
dražbi.
f) Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati
kupnino v osmih (8) dneh od podpisa
pogodbe na ŽR št. 50100-630-10014,
sklic
na
številko
18
15202-7200005-20000199.
Položena
varščina se všteje v kupnino.
g) Ogled nepremičnine je možen dne
29. 6. 1999, od 10. do 11. ure.
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Pisne ponudbe je potrebno predložiti do
6. 7. 1999, do 9. ure, na naslov: Republika
Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb, Gregorčičeva 27a, 1000
Ljubljana, glavna pisarna.
Ponudbo se označi: ponudba za nakup
Kristanova 1 – ne odpiraj.
Ponudbi je potrebno predložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokade ŽR,
– potrdilo o državljanstvu, če je ponudnik fizična oseba,
– če je ponudnik pravna oseba, je potrebno predložiti izpisek iz sodnega registra.
Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6.
7. 1999 ob 10. uri, v sejni sobi, na naslovu:
Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade
Ob-5170
Podjetje Sanolabor, d.d., Leskoškova 4,
1000 Ljubljana, objavlja
javno dražbo
za prodajo premičnin
Predmet prodaje je 241 slik iz umetniške zbirke slik “Kolekcija Mini print Slovenija
1993 – ISAA”, delno že okvirjenih.
Izklicna cena znaša 6,440.000 SIT.
Kupnina mora biti v celoti plačana v 8
dneh po sklenitvi pogodbe, pri čemer je rok
plačila bistvena sestavina pogodbe.
Pogodba mora biti sklenjena v roku 15
dni po opravljeni javni dražbi. Če izbrani
dražitelj ne podpiše pogodbe ali ne plača
kupnine v roku, določenem v prejšnjem odstavku, se mu varščina ne vrne.
Dražitelji so dolžni najkasneje 3 dni pred
javno dražbo položiti na račun prodajalca
644.000 SIT varščine ter se s potrdilom o
tem plačilu izkazati pred začetkom dražbe
(žiro račun 50103-601-10313). Varščina
se dražitelju, ki je bil na javni dražbi uspešen, všteva v kupnino. Po opravljeni javni
dražbi se dražiteljem, ki na dražbi ne uspejo, varščina vrne v roku 8 dni brez obresti.
Vsi davki bremenijo kupca.
Izročitev premičnin in prenos lastništva
se opravi šele po celotnem plačilu kupnine.
Javna dražba bo v ponedeljek, 28. junija
1999, ob 8. uri na sedežu podjetja. Ogled
zbirke slik je, po predhodni najavi na tel.
18-54-299, možen v četrtek, 24. junija
1999, ob 9. uri na sedežu podjetja.
SANOLABOR, d.d.
Št. 01/99
Ob-5171
Europolimer, d.o.o., Šmarje pri Jelšah v
stečaju, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje
Nepremičnine Obrtniška ulica 9, Šmarje
pri Jelšah z.k. vložek 855 k.o. Šmarje pri
Jelšah: parc. št. 637/4 poslovna stavba površine 10 arov 30 m2, parc. št. 637/1 dvorišče površine 23 arov 5 m2, parc. št.
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636/10 dvorišče površine 44 m2, parc. št.
636/9 dvorišče površine 14 m2 in parc. št.
638 travnik površine 13 arov 25 m2 vse
skupaj kot celota za izklicno ceno
141,500.000 SIT.
Premoženje je podrobno opisano in ocenjeno v cenitvenem poročilu z dne 14. 8.
1998, ki ga je izdelal izvedenec in cenilec
gradbene stroke Drago Žlajpah.
Premoženje bo prodano po načelu “videno-kupljeno” na javni dražbi, ki bo v sredo, 30. junija 1999, ob 13. uri, v sobi št.
106/I Okrožnega sodišča v Celju, Prešernova 22, 3000 Celje.
II. Pogoji javne dražbe
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije in fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije in predložijo dokazilo o zagotovitvi varščine. Kupci ne morejo
biti fizične osebe, določene v 153. členu
ZPPSL.
Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba pa se izkaže z osebnim
dokumentom.
Pred javno dražbo mora vsak ponudnik
plačati varščino v višini 10% izklicne cene in
jo nakazati na žiro račun stečajnega dolžnika št. 50730-690-1403 pri Agenciji za plačilni promet Šmarje pri Jelšah, z navedbo
“plačilo varščine za javno dražbo”. Pred začetkom javne dražbe se mora ponudnik izkazati s potrjenim prenosnim nalogom.
Plačana varščina se bo kupcu vštela v
kupnino, dražiteljem, ki na dražbi ne bodo
uspeli, pa bo vrnjena v roku treh dni po
končani javni dražbi brez obresti.
Dražitelj, ki bo na dražbi uspel, mora
skleniti kupoprodajno pogodbo v roku 15
dni po opravljeni javni dražbi in plačati celotno kupnino na žiro račun stečajnega dolžnika v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe, sicer
se šteje, da je dražitelj od nakupa odstopil,
varščina pa zapade v korist stečajne mase.
Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe
stečajnemu upravitelju predložiti javno listino pristojnega organa, s katero dokazuje,
da ne obstojijo dejstva in okoliščine iz I., II.
in III. odstavka 153. člena ZPPSL.
Če uspešni ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe in plačal celotne kupnine v določenem roku, se prodaja razveljavi, plačano varščino pa bo stečajni dolžnik
zadržal v korist stečajne mase.
Prometni davek, druge dajatve, stroške
sestave kupoprodajne pogodbe in druge
stroške, povezane s prenosom lastništva
mora plačati kupec.
Kupljene stvari bodo kupcu izročene v
posest po plačilu celotne kupnine.
Pregled cenitvenega poročila oziroma
ogled premoženja, ki se prodaja, je možen
na sedežu stečajnega dolžnika po predhodnem dogovoru s stečajnim upraviteljem Hudej Zvonimirom, Spominska 16, Celje, tel.
063/34-730 ali GSM 041/705-697.
III. Pravila javne dražbe:
1. Dražbo vodi stečajni upravitelj.
2. Draži lahko tisti, ki je plačal varščino
in to dokaže s pisnim dokazilom o plačilu.
3. Zastopnik dražitelja mora predložiti
pooblastilo.
4. Dražitelji lahko dvigajo ceno za najmanjši znesek 4,000.000 SIT.
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5. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba.
6. Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno, oziroma predkupni upravičenec, če takšno ceno izenači.
7. Dražba je končana 10 minut po najvišji ponudbi.
8. Ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče vložiti, dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe.
9. Ugovore reši stečajni upravitelj takoj.
10. Premoženje proda stečajni upravitelj po navodilih in pod nadzorstvom predsednika stečajnega senata (člen 154/I
ZPPSL).
Europolimer, d.o.o.,
Šmarje pri Jelšah v stečaju
Ob-5221
Italian Shoes Studio, d.o.o., v stečaju,
Omahnova 21, 1000 Ljubljana objavlja na
podlagi sklepa stečajnega senata, Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. 70/97 z
dne 8. 6.1999
prodajo z javnim zbiranjem ponudb
1. Predmet prodaje:
Premično premoženje (stroji in oprema)
stečajnega dolžnika po seznamu v skladu s
cenitvijo sodnega izvedenca in cenilca Marjana Golje št. 190/99, ki obsega celotno
proizvodno linijo za izdelavo obutve in premično premoženje (zaloge materiala in polizdelkov) stečajnega dolžnika po seznamu
v skladu s cenitvijo sodnega izvedenca in
cenilca Marjana Golje št. 190/99, po najnižji skupni prodajni ceni 6,200.000 SIT.
2. Pogoji za sodelovanje:
(a) – prodaje z zbiranjem ponudb se lahko udeležijo vse fizične in pravne osebe
skladno z veljavno zakonodajo Republike
Slovenije, razen oseb, ki ne morejo biti kupci po 153. členu zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, ki najkasneje do
28. 6. 1999 plačajo varščino v višini 10%
najnižje prodajne cene na žiro račun Italian
Shoes Studio, d.o.o. – v stečaju, št.:
50105-690-0921513, ki bo uspelemu ponudniku brezobrestno vračunana v kupnino, drugim pa brezobrestno vrnjena v 15
dneh po izbiri najboljšega ponudnika,
– oba sklopa premičnin, ki sta predmet
prodaje, sta naprodaj kot enotna celota, celotno premoženje se prodaja po sistemu
“videno – kupljeno”,
– kupec postane lastnik premoženja in
prevzame premičnine v posest po plačilu
celotne kupnine in overitvi pogodbe,
– prometni davek in vse druge stroške,
povezane s prenosom lastništva plača kupec.
(b) – ponudbo je treba dostaviti s priporočeno
pošiljko
v
zaprti
ovojnici
in z navedbo “Prodaja z zbiranjem ponudb v
stečajni zadevi St 70/97 ” na naslov: Italian
Shoes Studio, d.o.o., v stečaju, Dunajska
106, 1000 Ljubljana,
– pisne ponube morajo vsebovati predmet nakupa, ceno in rok plačila skladno s
pogoji razpisa,
– ponudbi je treba priložiti dokazilo o plačani varščini in potrdilo o državljanstvu fizične osebe oziroma overjen izpisek iz sodnega registra za zakonitega zastopnika pravne
osebe oziroma veljavno pooblastilo zastopnika za zastopanje,

– upoštevane bodo samo popolne ponudbe, ki prispejo na naslov do vključno
29. 6. 1999.
(c) – pri izbiri ima kot najugodnejši ponudnik pred vsemi prednost kupec, ki ponudi višjo ceno, pri čemer mora biti ponujena cena najmanj enaka najnižji prodajni
ceni,
– pri dveh ali več enakih ponudbah po
višini kupnine ima pri izbiri prednost ponudnik, ki bo na naroku za odpiranje ponudb
pred sodiščem ponudil višjo ceno,
– o izbiri najboljšega ponudnika bo odločeno v roku 8 dni po končanem javnem
odpiranju ponudb, s pisnim obvestilom,
– izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo o nakupu v 15 dneh po prejemu obvestila o izbiri in plačati kupnino v 15 dneh po
sklenitvi pogodbe in v roku 8 dni po plačilu
kupnine prevzeti vse kupljene premičnine,
– vplačana varščina velja kot predujem
– če izbrani ponudnik v roku 15 dni od
prejema obvestila o izbiri ne sklene prodajne pogodbe, se mu varščina ne vrne,
– če kupec v pogodbenem roku ne plača kupnine, se šteje pogodba za razdrto,
vplačano varščino pa zadrži prodajalec;
(d) – stečajni upravitelj si pridržuje pravico, da ne sprejme nobene ponudbe,
– narok za javno odpiranje ponudb bo
30. 6. 1999 ob 13. uri na Okrožnem sodišču v Ljubljani;
(e) – ogled premičnin in vpogled v celotne sezname premoženja je možen po predhodnem
dogovoru
z
Uršo
Povž
tel. 061/344-193 vsak dan med 9. in 10.
uro ali po dogovoru s stečajnim upraviteljem. Gregom Ermanom na tel.: 061 168
47 40.
Italian Shoes Studio, d.o.o.
– v stečaju
Ob-5222
Termika montaže, d.o.o. – v stečaju, Ljubljana, Kamniška 25, objavlja na podlagi sklepa stečajnega senata Okrožnega sodišča v
Ljubljani, opr. št. 66/97 z dne 7. 6. 1999
prodajo z javnim zbiranjem ponudb
1. Predmet prodaje:
(a) osnovna sredstva stečajnega dolžnika v skladu s cenitvijo sodnega izvedenca in
cenilca Marjana Golje št. 197/99 po najnižji prodajni ceni 273.500 SIT.
(c) zaloge materiala stečajnega dolžnika
po inventurnem seznamu po najnižji prodajni ceni 760.800 SIT.
(f) dolgoročno terjatev do podjetja GP
Gorica iz naslova zadržanih varščin v višini
3,527.000 SIT po najnižji prodajni ceni
352.700 SIT.
2. Pogoji za sodelovanje:
(a) – prodaje z zbiranjem ponudb se lahko udeležijo vse fizične in pravne osebe
skladno z veljavno zakonodajo Republike
Slovenije, razen oseb, ki ne morejo biti kupci po 153. členu zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, ki najkasneje do
28.06.1999 plačajo varščino v višini 10%
izklicne cene na žiro račun Termika Montaže
d.o.o.
–
v
stečaju,
št.:
50104-690-0921095, ki bo uspelemu ponudniku brezobrestno vračunana v kupnino, drugim pa brezobrestno vrnjena v 15
dneh po izbiri najboljšega ponudnika.
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– vsi sklopi iz točke 1 A, B in C, ki so
predmet prodaje, so naprodaj primarno kot
enotna celota, podrejeno se prodaja vsak
sklop premičnin ločeno, celotno premoženje
se prodaja po sistemu “videno – kupljeno”,
– kupec postane lastnik premoženja in
prevzame premičnine v posest po plačilu
celotne kupnine in overitvi pogodbe,
– prometni davek in vse druge stroške,
povezane s prenosom lastništva plača kupec.
(c) – ponudbo je treba dostaviti s priporočeno
pošiljko
v
zaprti
ovojnici
in z navedbo “Prodaja z zbiranjem ponudb v
stečajni zadevi St 66/97 ” na naslov: Termika montaže, d.o.o. – v stečaju, Dunajska
106, 1000 Ljubljana,
– pisne ponudbe morajo vsebovati predmet nakupa, ceno in rok plačila skladno s
pogoji razpisa,
– ponudbi je treba priložiti dokazilo o
plačani varščini in potrdilo o državljanstvu
fizične osebe oziroma overjen izpisek iz sodnega registra za zakonitega zastopnika pravne osebe oziroma veljavno pooblastilo zastopnika za zastopanje,
– upoštevane bodo samo popolne ponudbe, ki prispejo na naslov do vključno
29. 6. 1999,
(d) – pri izbiri ima kot najugodnejši ponudnik pred vsemi prednost kupec, ki ponudi višjo ceno, pri čemer mora biti ponujena cena najmanj enaka najnižji prodajni ceni,
– pri dveh ali več enakih ponudbah po
višini kupnine ima pri izbiri prednost ponudnik, ki bo na naroku za odpiranje ponudb
pred sodiščem ponudil višjo ceno,
– o izbiri najboljšega ponudnika bo odločeno v roku 8 dni po končanem javnem
odpiranju ponudb, s pisnim obvestilom,
– izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo o nakupu v 15 dneh po prejemu obvestila o izbiri in plačati kupnino v 15 dneh po
sklenitvi pogodbe in v roku 8 dni po plačilu
kupnine prevzeti vse kupljene premičnine,
– vplačana varščina velja kot predujem,
– če izbrani ponudnik v roku 15 dni od
prejema obvestila o izbiri ne sklene prodajne pogodbe se mu varščina ne vrne,
– če kupec v pogodbenem roku ne plača kupnine, se šteje pogodba za razdrto,
vplačano varščino pa zadrži prodajalec.
(e) – stečajni upravitelj si pridržuje pravico, da ne sprejme nobene ponudbe,
– narok za javno odpiranje ponudb bo
30. 6. 1999 ob 12.30 na Okrožnem sodišču v Ljubljani.
(f) – ogled premičnin in vpogled v celotne sezname premoženja je možen po predhodnem
dogovoru
z
Uršo
Povž
tel. 061/344-193 vsak dan med 9. in 10.
uro ali po dogovoru s stečajnim upraviteljem. Gregom Ermanom po tel.:
061/168-47-40.
Termika Montaže d.o.o.
– v stečaju
Ob-5100
Občina Izola na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Izola, št. 465-02-2/99
z dne 31. 5. 1999 v skladu s pravilnikom o
pogojih in postopku prodaje poslovnih prostorov ter drugih stavb (Uradne objave, št.
8/98) izdaja naslednji

Št.

razpis javne dražbe
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje so naslednje zasedene nepremičnine:
1. Zdravstveni dom Izola, stoječ na
stavbni parceli št. 1626 - stavbišče s stavbo
Dantejeva 1 v izmeri 351 m2 in dvorišče v
izmeri 1078 m2, vpisano v vložku št. 283
k.o. Izola. Objekt je last Občine Izola.
Izklicna cena je 106,297.526 SIT
izračunana na dan 31. 5. 1999. Objekt sestavlja poslovna stavba v pritličju v izmeri
116,50 m2, v prvi etaži v izmeri 150,50 m2
ter v drugi etaži v izmeri 138,00 m2. Sestavni del stavbe je otroški dispanzer in laboratorij v skupni izmeri 138,50 m2. Objektu
pripada dvorišče na parc. št. 1626 v izmeri
1078 m2 in je upoštevano v izklicni ceni.
2. Reševalna postaja, stoječa na
stavbni parceli št. 1517 - stavbišče s hišo
Dantejeva 5 v izmeri 155 m2 in dvorišče v
izmeri 262 m2, vpisano v vl. št. 284 k.o.
Izola. Objekt je last Občine Izola. Objekt
sestavlja pritličje v izmeri 117,83 m2 in prva
etaža v izmeri 70,33 m2. V izklicni ceni je
upoštevana sorazmerna velikost stavbnega
zemljišča, ki predstavlja 79% deleža celotne stavbe, kar znaša 329,42 m2.
Izklicna cena za objekt reševalna postaja s pripadajočim deležem dvorišča je
33,905.844 SIT, izračunana na dan 31. 5.
1999.
3. Otroški dispanzer v objektu Osnovne šole Vojke Šmuc v Izoli, Prešernova ul.št.
2, stoječ na stavbni parceli št. 2016, vpisano v vl. št. 467 k.o. Izola. Nepremičnino
sestavlja šolski dispanzer v pritličju stavbe v
izmeri 118,50 m2. Pri cenitvi je upoštevano
zemljišče v površini poslovnega prostora.
Izklicna cena je 27,094.569 SIT, izračunana na dan 31. 5. 1999.
4. Dispanzer za žene, v stanovanjskem bloku v objektu Ulica Osvobodilne
fronte 16, stoječ na stavbni parceli št. 2008,
vpisano v vl. št. E 15 Izola. Nepremičnina,
ki je predmet prodaje, je v pritličju navedenega objekta v skupni izmeri 77,96 m2. Pri
cenitvi je upoštevano zemljišče v površini
poslovnega prostora.
Izklicna cena je 14,914.996 SIT, izračunana na dan 31. 5. 1999.
5. Poslovni prostori Zavoda za
zdravstveno zavarovanje - izpostava Izola v
objektu Veluščkova 2, stoječ na stavbni parceli št. 2007, vpisano v vložku E 138 k.o.
Izola. Poslovni prostor je v pritličju navedenega objekta v izmeri 93,33 m2. Pri cenitvi
je upoštevano zemljišče v površini poslovnega prostora.
Izklicna cena je18,884.255 SIT, izračunana na dan 31. 5. 1999.
2. Poslovni prostori so zasedeni. Nepremičnine, ki so predmet prodaje, so namenjene za vse dejavnosti, ki so nemoteče in
ki pri obratovanju ne povzročajo škodljivih
emisij v okolju ter za stanovanja.
3. Javna dražba bo v ponedeljek, 5. julija
1999, ob 9. uri v sejni sobi Občine Izola,
Postojnska 3. Razpis javne dražbe se objavi
v lokalnem časopisu “Mandrač“, časopisu
“Delo“ in “Uradnem listu RS“.
4. V skladu s sklepom Občinskega sveta
z dne 31. 5. 1999 je prevzem nepremičnin, ki so predmet prodaje, s strani kupca
možen v roku 18 mesecev od dneva izved-
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be javne dražbe in jih prazne od oseb in
stvari izročiti v last in posest kupcu.
5. Davek na promet nepremičnin plača
prodajalec, medtem ko stroške izvedbe javne dražbe, vknjižbo v zemljiški knjigi in morebitno izdelavo načrta etažne lastnine ter
delilni načrt plača kupec. Ti stroški niso
vključeni v ceno.
6. Ostali pogoji:
Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni
dražbi, morajo tri dni pred začetkom javne
dražbe vplačati varščino v višini 10% izklicne
cene
na
žiro
račun
št:
51430-630-90025 - Izola - proračun.
Pogodba mora biti sklenjena v 15 dneh
po javni dražbi. Če pogodba ni sklenjena v
tem roku, zapade ostanek varščine in se po
odbitku stroškov postopka prenese v last
Občine Izola. V pogodbi morajo biti opredeljene vse pravice in obveznosti pogodbenih
strank, med drugim tudi način izročitve nepremičnin v last in posest kupcu. Vrednost
izdražene nepremičnine se revalorizira na
dan sklenitve prodajne pogodbe v skladu z
indeksom cen IGM Slovenije.
Glede na rok izpraznitve poslovnih prostorov in njihovo izročitev kupcu, je dražitelj, ki na javni dražbi uspe in sklene prodajno pogodbo z Občino, izdraženo kupnino
dolžan plačati v 3 enakih polletnih obrokih,
ki se šteje od dneva sklenitve prodajne pogodbe, s tem, da mora biti zadnji obrok
plačan 15 dni pred izročitvijo prodane nepremičnine. Kupec je dolžan ob sklenitvi
pogodbe za celotno izdraženo kupnino
predložiti Občini Izola bančno garancijo. V
primeru, da Občina svoje obveznosti, ki se
nanašajo na izročitev poslovnega prostora,
ne bo izpolnila v postavljenem roku, se ta
zaveže za čas po roku izročitve, plačati kupcu obresti v višini TOM + 6%. Natančni pogoji se definirajo s pogodbo.
Ob izpolnjevanju enakih pogojev imajo
dosedanji najemniki oziroma uporabniki
predkupno pravico.
Dražitelju, ki na javni dražbi uspe, se
vplačana varščina odšteje od kupnine. Dokazilo o vplačilu varščine mora biti dostavljeno najkasneje ob izvedbi javne dražbe.
Dražitelj, ki na javni dražbi ne uspe, dobi
povrnjeno vplačano varščino najkasneje v
roku 15 dni po izvedeni javni dražbi. Varščina se ne obrestuje.
Prodajalec si v primeru predprodaje nepremičnine pridržuje predkupno pravico za
dobo 2 let od dneva izročitve nepremičnine
v last in posest kupcu.
Prodaja se vrši po principu videno-kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati v
zvezi s prodano stavbo in posameznim delom stavbe, kasnejših reklamacij.
Kupec, če je to fizična oseba, mora izkazati državljanstvo Republike Slovenije, podjetje pa izpisek iz sodnega registra.
V primeru, da fizično ali pravno osebo na
javni dražbi zastopa zastopnik, je ta dolžan
predložiti pooblastilo za zastopanje.
Vse informacije v zvezi z odkupom zgoraj navedenih nepremičnin dobijo interesenti
pri stokovni službi Občine Izola - Uradu za
premoženjsko pravne in splošne zadeve,
po telefonu št. 066 480-224 ali 480-200
(Dragiša Šumanski). Ogled je možen po dogovoru.
Občina Izola
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Ob-5226
Stanovanjski sklad občine Celje, Trg
Celjskih knezov 8, Celje, na podlagi sklepa
Mestnega sveta mestne občine Celje, o prodaji poslovnih prostorov, last Mestne občine Celje, objavlja
prodajo poslovnih prostorov
z zbiranjem pisnih ponudb (pisna
dražba)
1. Predmet prodaje so poslovni prostori:
1.1. Gledališka ulica 2 – poslovni prostor za trgovinsko dejavnost v izmeri 126,58
m2; izklicna cena je 24,032.632 SIT;
1.2. Glavni trg 9 – poslovni prostor za
gostinsko dejavnost v izmeri 48,07 m2; izklicna cena je 8,628.245 SIT;
1.3. Slomškov trg 5 – poslovni prostor
za gostinsko dejavnost v izmeri 108,80 m2;
izklicna cena je 16,362.490 SIT;
1.4. Gospska ulica 24 – poslovni prostor za storitveno dejavnost v izmeri 92 m2;
izklicna cena je 11,611.107 SIT;
1.5. Zagata 1 – poslovni prostor za gostinsko dejavnost v izmeri 78,67 m2; izklicna cena je 11,092.793 SIT;
1.6. Cesta na Ostrožno št. 85 – poslovni prostor v izmeri 86,84 m2; izklicna cena
je 9,205.692 SIT.
Poslovni prostori od 1.1. do 1.5. točke
so obremenjeni z najemnim razmerjem za
nedoločen čas.
Najemniki konkretnih poslovnih prostorov imajo ob izpolnjevanju pogojev dražbe
predkupno pravico, pri čemer se upoštevajo njihova vlaganja v poslovni prostor.
2. Pogoji pisne dražbe (zbiranja ponudb)
Ponudbe je potrebno poslati priporočeno ali vročiti osebno, na naslov: Stanovanjski sklad občine Celje, Trg Celjskih knezov
8, Celje, v zapečateni kuverti, z oznako “Ponudba za nakup poslovnega prostora”. (Napisati je potrebno, na kateri poslovni prostor se ponudba nanaša).
Rok za zbiranje ponudb je do vključno
2. 7. 1999 do 12. ure. Vsak ponudnik mora
pred zaključenim rokom za oddajo ponudbe
položiti varščino v višini 10% od izklicne cene na žiro račun Stanovanjskega sklada občine Celje, št. 50700-652-25505, z navedbo – plačilo varščine. Plačana varščina bo
izbranemu ponudniku vračunana v ceno, drugim pa bo brez obresti vrnjena v 5 dneh.
Ponudbe lahko pošljejo fizične osebe, ki
so državljani Republike Slovenije in pravne
osebe, ki so registrirane in imajo sedež v
Republiki Sloveniji. Pisna ponudba mora
vsebovati naslov kupca, navedbo poslovnega prostora in ponujeni znesek.
Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o
državljanstvu za fizično osebo oziroma originalni izpisek iz sodnega registra, s katerim
pravna oseba izkaže sedež v Republiki Sloveniji in potrdilo o plačani varščini. Ponudbi
je potrebno priložiti tudi dokazilo o plačilu
davkov in prispevkov in zapadlih obveznosti
do svojih upnikov.
Odpiranje pisnih ponudb bo 5. 7. 1999
na Stanovanjskem skladu občine Celje, Trg
celjskih knezov 8, Celje, s pričetkom ob
11. uri. Odpiranje ponudb za posamezne
poslovne prostore bo potekalo po vrstnem
redu, po katerem so navedeni poslovni prostori v tč. 1 tega razpisa.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Izbran bo tisti ponudnik, ki bo ponudil
najvišjo ceno. O tem, kdo je najugodnejši
ponudnik, bodo ponudniki, ki na odpiranju
ponudb ne bodo prisotni, obveščeni v 5
dneh po odpiranju.
Kupoprodajna pogodba se bo sklenila v
15 dneh po opravljeni dražbi, rok za plačilo
celotne kupnine je 8 dni od uveljavitve pogodbe.
Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po popolnem plačilu kupnine
in stroškov.
Prometni davek, cenitve nepremičnin in
druge stroške v zvezi z nakupom in prenosom lastništva plača kupec.
Vse druge informacije se dobijo na zgoraj navedenem naslovu vsak dan od 8. do
11. ure, tel. 063/481-511, faks
063/481-512, kontaktne osebe Arnuš Janko, Hren Tatjana, Klukej Danica.
Ogled poslovnih prostorov je mogoč po
dogovoru.
Stanovanjski sklad občine Celje
Ob-5152
Družba Tamiz, Izdelovanje notranje opreme in pohištva, d.d., Slovenska 96, 1234
Mengeš, na podlagi sklepa stečajnega senata Okrožnega sodišča v Ljubljani, opravilna številka St 10/98, z dne 8. 6. 1999
objavlja
prodajo terjatev stečajnega dolžnika
z javno dražbo

Predmet prodaje so terjatve stečajnega
dolžnika v nominalni višini 81,848.549,11
SIT do naslednjih družb:
– CTC Consonni,
– Fincantieri,
– Holland America Line,
– Koimpex,
– Mabetex,
– Mulino,
– Zavod za platni promet in
– Kunovar Marmor & Granit.
Predmet prodaje so terjatve, ki se nanašajo na izdobavljene proizvode in storitve,
stečajni dolžnik pa ne razpolaga z izrecnim
strinjanjem oziroma zavračanjem dolžnikov
o njihovem obstoju oziroma višini (z izjemo
družbe Fincantieri). Terjatve do družb Mulino in Zavod za platni promet so predmet
pravnega spora pred sodiščem.
Terjatve se prodaja skupaj. Najnižja izklicna cena za vse terjatve skupaj je
14,000.000 SIT.
Kupec je dolžan s stečajnim upraviteljem skleniti pogodbo v roku 8 dni po javni
dražbi, če v tem času pogodbe ne podpiše,
se varščina zadrži. Kupec je dolžan plačati
kupnino v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe.
V primeru, da uspeli dražitelj v roku ne poravna kupnine, je prodajalec prost vseh obveznosti, varščina pa se zadrži.
Vplačana varščina bo brezobrestno vračunana v kupnino, drugim pa brezobrestno
vrnjena v 3 dneh po zaključku javne dražbe.
Prometni davek, stroške sestave kupoprodajne pogodbe ter druge morebitne stroške
plača kupec.
Kupec mora skladno s 153. členom
zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji pod materialno in kazensko odgovornostjo overjeno izjaviti, da ne obstojijo

dejstva in okoliščine iz prvega, drugega in
tretjega odstavka tega člena zakona.
Lastništvo se prenese na kupca, ko je
plačana celotna kupnina, če je le-ta poravnana v roku. Če kupnina ne bo poravnana v
roku, prodajalec varščino zadrži.
Na javni dražbi lahko sodelujejo tiste
pravne in fizične osebe, ki pred začetkom
javne dražbe predložijo: (i) fizične osebe
notarsko overjeno potrdilo o državljanstvu R
Slovenije, (ii) pravne osebe overjen sklep o
registraciji ter pooblastilo osebi, ki draži, za
zastopanje na javni dražbi in (iii) potrjen virman o vplačani varščini v višini 10% najnižje
izklicne cene na ŽR stečajnega dolžnika št.
50120-690-921074.
V primeru dveh ali več enakih ponudb se
izbere ponudnika, ki na naroku za javno
dražbo pred sodiščem ponudi višjo ceno.
Narok za javno dražbo bo dne 30. 6.
1999 ob 12.30 na Okrožnem sodišču v
Ljubljani, soba 368.
Dodatne informacije in vpogled v dokumentacijo so na voljo po predhodnem dogovoru s stečajnim upraviteljem na telefonu
041/677-057.
Tamiz, v stečaju Mengeš,
izdelovanje notranje opreme
in pohištva, d.o.o.
Razne objave
Ob-5157
Udovič Darinka, roj. 13. 3. 1964, samostojni podjetnik, objavlja prenehanje opravljanja dejavnosti, ki je bila vpisana v reg.
obrtnikov pod št. 61200-7-98-1-34-02JSD,
dne 1. 1. 1998, matična številka: 1042939.
Andrejka Janez, Gmajnica 101, Komenda, preklicuje odločbo o obrtnem dovoljenju št. 5324/1460/01-25/1988, izdano
16. 3. 1998. g-48372
Avtohiša Mesojedec s.p., Stare Črnuče 10, Ljubljana, preklicuje izjavo o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila
št. A 1088980, za vozilo Volkswagen Golf
1.6, št. šas. WVWZZZ1JZXD520734.
s-48436
Avtohiša Real d.d., Vodovodna 93, Ljubljana, preklicuje potrdilo za registracijo uvoženega avtomobila za RENAULT MEGANE
COUPE
1.6.,
št.
šasije
VF1DAOFOG19617131, ocarinjeno 1. 2.
1999 po ECL 820. s-48046
Burnik Primož, s.p., Gogalova ulica 8,
Kranj, preklicuje izjavo o ustreznosti posamezno pregledanega vozila, št. B 1006253.
s-48188
Cvetan Alojz, Simončičeva ulica 18,
Trebnje, preklicuje svojo dejavnost - avtoprevozništvo z dnem 30. 6. 1999. g-48341
Čerček Frančiška, Solčava 44a, Solčava, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
35/602/95, mat. št. 5569208, izdan
15. 5. 1995. g-48261
Galič Marko, Podpeška 272, Notranje
Gorice, preklicuje original priglasitveni list,
opr. št. 28-0406/94, izdan 31. 5. 1994.
s-48010
Kelher Jože, Povšetova 92, Ljubljana,
preklicuje obrtno dovoljenje in odločbo št.
028833/0689/00-35/1995, izdano 6. 3.
1995. s-48056

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Leopold Mikelj, s.p., Razbor 7, Čemšenik, preklicuje obrtno dovoljenje št.
031776/0249/00-71/1995 z dne 6. 3.
1995. g-48193
Mazreku Efrem, Ul. Vena Pilona 6, Koper, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
400712/95, izdan 1. 1. 1995. g-48275
PUV Celje, d.d., Lava 11, Celje, preklicuje licenco št. 823/27, izdala GZS, dne
28. 1. 1998 za vozilo MERCEDES-BENZ
ACTROS 3335 K CE 33-80 J. p-48084
Pionir standard d.d., Kočevarjeva 4,
Novo mesto, preklicuje certifikat, št.
0003083/43, izdan 18. 5. 1998 pri GZS
Ljubljana in preklic vseh kopij licence za
vozila. p-48039
Rakar Valter, Dekani 254/a, Dekani,
preklicuje priglasitveni list, opr. št.
7/11/3-338/94. g-48370
Ramšak Apolonija, Friškovec 3, Ljubljana, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
25-0874/98, izdano 1. 1. 1998. s-48060
Smirič Dubravko, Trg izgnancev 4, Brežice, preklicuje reprezentativno obrtno dovoljenje št. 38901. g-48371
Tratar Gorazd, Šmarjeta 34, Šmarješke
toplice, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
038/2252-98, izdan 26. 6. 1998.
s-48131
Uradni list, d.o.o., Slovenska cesta 9,
Ljubljana, preklicuje štampiljko z napisom
Uradni list Republike Slovenije, d.o.o., št.
3. s-50027
Verbovšek Leon, Olešče 53, Laško,
preklicuje priglasitveni list, opr. št.
20-0439/95, izdan 1. 9. 1995. g-48373

Izgubljene listine
preklicujejo
Potne listine in osebne izkaznice
Anžin Marko, Tomačevo 30, Ljubljana,
potni list št. AA 114673. s-48212
Artnak Maja, Petrovičeva 23, Ljubljana,
potni list št. BA 444053, izdala UE Ljubljana. s-48398
Bacali Ditka, Petelinkarjeva cesta št. 9,
Kisovec, potni list št. BA 818781, izdala
UE Zagorje ob Savi. p-48041
Bajc Anton, Slavina 17, Prestranek, potni list št. AA 97325, izdala UE Postojna.
p-48035
Benčič Paola, II. Prekomorske brigade
19/a, Koper, maloobmejno prepustnico št.
AI 555686, izdala UE Koper. g-48236
Beriša Leonida, Golnik 47, Golnik, preklic potnega lista, objavljenega v Ur. l. RS,
št. 35/99, p-35018. p-48068
Bečan Milan, Ul. Janeza Puharja 3,
Kranj, potni list št. BA 924254, izdala UE
Kranj. p-48072
Bečirspahić Ermin, Gašperšičeva 6,
Ljubljana, osebno izkaznico št. 158121.
s-48153

Št.

Bizjak Irena, Ul. Andreja Gabrščka 92,
Šempeter pri Gorici, potni list št. AA
199584, izdala UE Nova Gorica.
g-48327
Blefari Petra, Rošpoh 62, Kamnica, potni list št. BA 496833, izdala UE Maribor.
p-48079
Brodnjak Janko, Bukovci 37b, Markovci, osebno izkaznico št. 157078. g-48334
Celan Samo, Laporje 95, Laporje, potni list št. BA 582555, izdala UE Slovenska
Bistrica. p-48093
Cvitkovič Tomaž, Tribuče 11a, Črnomelj, potni list št. BA 284518, izdala UE
Črnomelj. p-48086
Cvjetković Rado, C. maršala Tita 96,
Jesenice, potni list št. BA 336388, izdala
UE Jesenice. p-48077
Čadež Milan, Gregorčičeva ul. 9, Ljubljana, potni list št. AA 91516, izdala UE
Ljubljana. s-48385
Čačić Mile, Linhartova 15, Ljubljana,
potni list št. AA 248233. s-48206
Čoragič Karin, Bogojina 139, Bogojina, potni list št. AA 962371, izdala UE
Murska Sobota. p-48076
Džajić Nezir, C. v Gorice 15/a, Ljubljana, potni list št. AA 761943, izdala UE
Ljubljana. s-48095
Deželak Branko, Vrh pri Laškem 26,
Laško, potni list št. BA 613563. p-48044
Debevc Danica, Česnikova 14, Ljubljana, osebno izkaznico št. 125989. s-48387
Deisinger Frančiška, Rožna dolina, C.
VIII/3, Ljubljana, osebno izkaznico št.
24655. s-48058
Deisinger Luka, Cesta OF 31, Cerkno,
potni list št. BA 823438, izdala UE Idrija.
s-48378
Dermelj Andrej, Bratovževa ploščad 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 95773.
s-48180
Dogša Irena, Ob plantaži 4, Limbuš,
potni list št. AA 21353, izdala UE Maribor.
p-48096
Dovč Petra, Tomačevo 5, Ljubljana, potni list št. AA 294008, izdala UE Ljubljana.
s-48362
Drešar Alojz, Skaručna 11, Vodice, potni list št. AA 93327, izdala UE Ljubljana.
s-48083
Drešar Fanči, Skaručna 11, Vodice,
potni list št. AA 461781, izdala UE Ljubljana. s-48082
Dubaić Ilija, Majaronova 28, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 21779. s-48168
Dušan Knez, Ivana Suliča 6a, Šempeter, potni list št. AA 984318, izdala UE
Nova Gorica. g-48404
Fabijan Robert, Raičeva 123, Kočevje,
osebno izkaznico št. 165979. s-48383
Fakin Maraž Neda, Ul. B. Kalina 43,
Solkan, Nova Gorica, potni list št. BA
588598, izdala UE Nova Gorica.
g-48306
Fejzić Ernest, Ul. Andreja Kumarja 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 2889.
s-48220
Goričan Tanja, Brilejeva 1, Ljubljana,
potni list št. AA 934101, izdala UE Ljubljana. s-48422
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Goštin Maja, Ul. bratov Učakar 66, Ljubljana, potni list št. BA 521573, izdala UE
Ljubljana. s-48248
Gračner Barbara, Podgornikova 1, Ljubljana, potni list št. AA 819390. s-48156
Harc Jožica, Filderstr 33, Stuttgart, potni list št. BA 461188. p-48034
Herceg Metka, Dogoška cesta 75, Maribor, osebno izkaznico št. 189746.
p-48078
Hudohmet Simona, Ul. Manice Komanove 15, Ljubljana, potni list št. AA
452951. s-48134
Hvala Nadja, Gregorčičeva ul. 18, Tolmin, potni list št. AA 285314, izdala UE
Tolmin. g-48335
Hvala Nadja, Gregorčičeva ul. 18, Tolmin, maloobmejno prepustnico št. AI
114522, izdala UE Tolmin. g-48336
Jagarinec Biserka, Kurirčkova 15, Miklavž na Dravskem polju, potni list št. AA
571665. p-48031
Jarc Milan, Štihova 18, Ljubljana, potni
list št. AA 274193, izdala UE Ljubljana.
s-48099
Javernik Tanja, Zg. Bistrica 116, Slovenska Bistrica, potni list št. BA 668980,
izdala UE Slovenska Bistrica. p-48074
Javoršek Ferenc, Kreuzstrasse 3,
Munchen, potni list št. BA 772895, izdan
5. 5. 1998 v Ljubljani. s-48356
Jayasinghe Dejan, Ul. Staneta Severja
14, Maribor, potni list št. BA 740021.
p-48026
Jazbec Aleš, Zgornje Duplje 67, Duplje, potni list št. AA 706073, izdala UE
Kranj. s-48284
Jekl Antonija, Bratovševa ploščad 22,
Ljubljana, osebno izkaznico št. 148819.
s-48100
Jeran Majda, Betnavska 85/b, Maribor,
osebno izkaznico, št. 88323. p-48019
Jesenovec Ciril, Polanškova 22, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 28935.
s-48222
Jug Jure, Levstikova ulica 7, Ljubljana,
potni list št. AA 676930, izdala UE Ljubljana. s-48426
Karo Sašo, Mariborska cesta 49, Rače, potni list št. BA 740848. p-48030
Kavčič Marjan, Selo 86, Žiri, potni list
št. AA 330512, izdala UE Škofja Loka.
s-48434
Kimovec Borut, Nova ulica 1, Vodice,
osebno izkaznico, št. 836. s-48009
Kožuh Novak Mateja, Rakovnik 102,
Medvode, potni list št. AA 275383, izdala
UE Ljubljana. s-48352
Kožuh Novak Mateja, Rakovnik 102,
Medvode, osebno izkaznico št. 216626.
s-48353
Kociper Nina, Zagrad 85/A, Celje, potni list št. BA 863158. p-48023
Kocjančič Vida, Tabor 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 202000. s-48110
Kocman Andrej, Lesično št. 69 b, Lesično, potni list št. BA 630088. p-48047
Korošic Aleksander, Zakotnikova 9, Ljubljana, osebno izkaznico št. 59095. s-48185
Korsič Lovro, Regentova 8, Piran, osebno izkaznico št. 4254. g-48330
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Kozjek Zdenka, Ulica Borca Petra 21,
Ljubljana, potni list št. BA 248123, izdala
UE Ljubljana. s-48433
Košir Hajni, Levec 9, Petrovče, potni
list št. BA 128696. p-48050
Kragelj Mitja, Puhova ul. 3, Ljubljana,
potni list št. BA 662455, izdala UE Ljubljana. s-48085
Kramžar Mateja, Ig 173, Ig, osebno izkaznico št. 198123. s-48094
Kranjc Ivan, Štirnova ulica 15, Kranj,
potni list št. AA 69645, izdala UE Kranj.
s-48420
Kranjc Rosana, Mala vas 100, Bovec,
potni list št. AA 967181, izdala UE Tolmin.
g-48405
Križman Jernej, Cesta Rabskih žrtev 2,
Portorož, potni list št. BA 577975, izdala
UE Piran. g-48014
Krmac Rajko, Ul. Borcev NOB 14, Portorož, maloobmejno prepustnico št. AI
100294, izdala UE Piran. g-48234
Kuhar Boštjan, Škapinova ulica 10 A,
Ljubljana, potni list št. BA 109652.
s-48068
Kunej Bojana, Koprivnica 25, Koprivnica pri Brestani, potni list št. BA 724875,
izdala UE Krško. s-48435
Kvas Mateja, Na Golovcu 1, Celje, potni list št. BA 505753. p-48060
Logar Nevenka, Pot Sv. Antonija 1, Idrija, potni list št. BA 250331. p-48052
Lovrenčič Sara, Kolarjeva ulica 21,
Ljubljana, potni list št. AA 301258, izdala
UE Ljubljana. s-484403
Markič Marija, Zg. Jezersko 86, Zg. Jezersko, potni list št. BA 86265, izdala UE
Kranj. g-48235
Mesarič Janko, Stanežiče 26/b, Ljubljana, potni list št. AA 312929, izdala UE
Ljubljana. s-48424
Mikec Matjaž, Ljubno 22, Podnart, potni list št. AA 922442., izdala UE Kranj.
s-48217
Mišvelj Janez, Triglavska 5, Domžale,
potni list št. AA 433191, izdala UE Vrhnika. s-48313
Mugerli Edi, Čargova ul. 12, Kanal, maloobmejno prepustnico št. AI 85389, izdala UE Nova Gorica. g-48160
Mujčić Fatima, Clevelandska 49, Ljubljana, potni list št. AA 464729, izdala UE
Ljubljana. s-48150
Mulalić Karmena, Ravne 2, Tržič, preklic potnega lista, objavljenega v Ur. l. RS,
št. 10/99, p-10043. p-48061
Mučić Safet, Clevelandska 49, Ljubljana, potni list št. BA 479608, izdala UE
Ljubljana. s-48151
Njavro Božidar-Martin, Nabrežje 11, Kočevje, potni list št. AA 51616, izdala UE
Kočevje. p-48027
Novarlič Davor, Cahova 12, Ankaran,
potni list št. BA 761384, izdala UE Koper.
g-48329
Obrstar Pavla Miša, Topol pri Medvodah 10, Medvode, potni list št. AA 595594,
izdala UE Ljubljana. s-48087
Omejec Gregor, Cesta Andreja Bitenca
106, Ljubljana, osebno izkaznico št. 1729.
s-48314
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Opresnik Mojca, Čebelarska 5b, Ljubljana, osebno izkaznico št. 210179. s-48346
Oprešnik Željko, Ul. Dušana Kvedra 40,
Šentjur pri Celju, potni list št. AA 378606.
p-48055
Papić Jasmina, Martjanci 38, Martjanci, potni list št. BA 740578. p-48043
Pavlin Božo, Malovaška ul. 26, Brezovica, potni list št. AA 311439, izdala UE
Ljubljana. s-48242
Pavlin Miha, Malovaška ul. 26, Brezovica, potni list št. BA 738345, izdala UE
Ljubljana. s-48244
Pavlin Peter, Malovaška ul. 26, Brezovica, potni list št. BA 738344, izdala UE
Ljubljana. s-48241
Pavlin Vanda, Malovaška ul. 26, Brezovica, potni list št. AA 590712, izdala UE
Ljubljana. s-48243
Pegan Saša, Trg Pohorskega bataljona
9, Kisovec, potni list št. AA 384767, izdala
UE Zagorje ob Savi. p-48066
Petek Franc, Rošnja 20, Starše, potni
list št. BA 28826. p-48053
Pezdirc Nataša Tita, Šentjane 43b, Portorož, maloobmejno prepustnico št. AI
145518, izdala UE Piran. g-48163
Pezdirc Nataša Tita, Šentjane 43b, Portorož, potni list št. AA 80400, izdala UE
Ljubljana. g-48165
Pezdirc Nataša-Tita, Šentjane 43b, Portorož, osebno izkaznico št. 165272.
g-48164
Pečnik Mojca, Lokrovec 60, Celje,
osebno izkaznico, št. 42045. p-48004
Pintar Monika, Stanežiče 26/b, Ljubljana, potni list št. AA 312941, izdala UE
Ljubljana. s-48425
Pirnovar Andraž, Klunova ul. 13, Ljubljana, potni list št. BA 637977, izdala UE
Ljubljana. s-48283
Pogačnik Gordana, Krićnarjeva pot 14,
Kranj, osebno izkaznico št. 116960.
g-48326
Potrč Boštjan, Heroja Bračiča 14, Maribor, potni list št. BA 701486, izdala UE
Maribor. p-48028
Pranjić Jure, Mucherjeva ulica 8, Ljubljana, potni list št. AA 829473, izdala UE
Ljubljana. s-48246
Preželj Marko, Zoisova ul. 26, Bohinjska Bistrica, potni list št. AA 831188, izdala UE Radovljica. g-48232
Rakar Primož, Cesta na Brdo 13, Ljubljana, potni list št. BA 377139. s-48126
Rengeo Ciril, Jugovo 4, Beltinci, potni
list št. BA 541755. p-48049
Rihtarič David, Novo naselje 19, Bistrica ob Dravi, potni list št. BA 573223.
p-48032
Rizvić Hajrudin, Ilirska 21, Ljubljana,
potni list št. BA 858080, izdala UE Ljubljana. s-48255
Rozin Boris, Višnjevarjeva ulica 35,
Ljubljana, potni list št. AA 281170, izdala
UE Ljubljana. s-48354
Roškar Marija, Kamniška ul. 20a, Ljubljana, potni list št. BA 248393, izdala UE
Ljubljana. s-48320
Sadić Zerina, Bokalova 13, Jesenice,
osebno izkaznico, št. 13864. p-48008

Savinšek Štefanija, Gubčeva ulica 24, Maribor, osebno izkaznico št. 204565. p-48075
Selimović Mirsad, Koželjskega ul. 3, Velenje, potni list št. AA 691570. p-48020
Sevčnikar Tamara, Gregorčičeva 32a,
Maribor, potni list št. BA 209237, izdala
UE Maribor. p-48087
Silić Esma, Hradeckega 28, Ljubljana,
potni list št. BA 772663, izdala UE Ljubljana. s-48012
Sinanović Alen, Litostrojska c. 16, Ljubljana, potni list št. BA 666743, izdala UE
Ljubljana. s-48322
Skok Milan, Dečkova c. 35, Celje,
osebno izkaznico, št. 28627. p-48022
Slavinec Vojko, Draženska c. 8, Ptuj,
potni list št. BA 398003, izdala UE Ptuj.
g-48233
Šakonjič Emina, Bazoviška 24, Koper,
potni list št. BA 401993. p-48016
Šalja Femi, Levčeva ul. 14, Mengeš,
potni list št. AA 527836. s-48135
Šalja Keti, Levčeva ul. 14, Mengeš, potni list št. BA 686578. s-48136
Šiljević Nurko, Križišnikova 2a, Medvode, potni list št. AA 462815, izdala UE
Ljubljana. s-48309
Škrl-Marega Milena, Mlinska pot 12,
Ljubljana, potni list št. AA 245021, izdala
UE Ljubljana. s-48183
Škrl-Marega Milena, Mlinska pot 12,
Ljubljana, osebno izkaznico št. 140379.
s-48184
Štrukelj Ferdinand, Njegoševa 6/d,
Ljubljana, osebno izkaznico št. 162621.
s-48223
Šuštar Dušan, Rimska cesta 10, Ljubljana, potni list št. BA 443512. s-48211
Termoth Damijan, Ul. Šercerjeve brigade 7, Maribor, potni list št. AA 434863.
p-48021
Toplak Boštjan, Gradišče pri Litiji 6,
Šmartno pri Litiji, potni list št. BA 419479,
izdala UE Litija. s-48186
Topolovec Sabina, Ložiška 6, Kamnik,
osebno izkaznico št. 48699. s-48108
Unk Alenka, Pod hribom 54, Ljubljana,
potni list št. AA 934700, izdala UE Ljubljana. s-48427
Urbas Viktorija, Pahorjeva 20, Koper,
osebno izkaznico št. 24635. g-48343
Veble Franc, Gabrje pri Dobovi 50, Dobova, potni list št. BA 241343, izdala UE
Brežice. p-48069
Velikonja Miloš, Cankarjeva 58, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico AI
96916, izdala UE Nova Gorica. g-48159
Vesenjak Davorin, Teplyjevo naselje 18,
Maribor, potni list št. AA 122791, izdala
UE Maribor. s-48253
Vlajić Duška, Bobenčkova ul. 1/a, Ljubljana, potni list št. BA 844561, izdala UE
Ljubljana. s-48216
Volmajer Frančišek, Špengova 7, Ruše, osebno izkaznico, št. 50705. p-48029
Vučko Marija, Ul. Sergeja Mašere 5,
Izola, potni list št. AA 514851, izdala UE
Izola. g-48161
Vučko Marija, Ul. Sergeja Mašere 5,
Izola, maloobmejno prepustnico št. AI
109758, izdala UE Izola. g-48162
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Xhemali Demiri, Spodnje Gorje 52,
Zgornje Gorje, potni list št. AA 255862,
izdala UE Radovljica. g-48345
Zakrajšek Danica, Roje 9, Mirna, potni
list št. AA 744725, izdala UE Trebnje.
s-48152
Zakukovec Adolf-Jože, Gerbičeva ul.
30a, Ljubljana, osebno izkaznico št.
143931. s-48316
Zemljič Kristjan, Ul. Slavka Gruma 10,
Novo mesto, potni list št. BA 699268, izdala UE Novo mesto. g-48158
Zupan Milenka, Pod gozdom VI/3, Grosuplje, potni list št. AA 943815, izdala UE
Grosuplje. s-48231
Zupančič Tomaž, Gotna vas 48, Novo
mesto, potni list št. BA 869770, izdala UE
Novo mesto. g-48157
Žgavec Marta, Col 85a, Col, potni list
št. AA 382734, izdala UE Ajdovščina.
g-48332
Žnidar Jernej, Planinska c. 12, Lesce,
preklic potnega lista, objavljenega v Ur. l.
RS, št. 46/98, g-46140. g-48349
Žužek Mahnič Andreja, Glavarjeva ul.
16, Ljubljana, potni list št. AA 77204, izdala UE Ljubljana. s-48170

Druge listine

Ajnik Alenka, Tržaška cesta 343, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
514575, reg. št. 171714, izdala UE Ljubljana. s-48315
Andrin Alenka, Žolgerjeva ulica 18,
Ljubljana, zavarovalno polico št. 218730,
izdala Zavarovalnica Slovenica. s-48106
Arh Slavko, Leskovška c. 15, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10962.
p-48064
Avsec Rudi, Orehek 7, Prestranek, potrdilo o opravljenem traktorskem izpitu.
g-48204
Azinović Marija, Cesta v Zgornji log 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 84989, reg. št. 106753, izdala UE
Ljubljana. s-48174
Babuder Bruno, Cesta VIII/21, Prade,
Koper, zavarovalno polico obveznega zavarovanja, KP-C8-193, izdala zavarovalnica Adriatic. g-48040
Baloh Vesna, Latkova vas 7, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21000,izdala UE Žalec. p-48037
Bavdek Gregor, Na griču 32, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
735261, reg. št. 43721, izdala UE Kranj.
g-48114
Belkokeski Todor, Jablanica, Makedonija, osebno delovno dovoljenje, št.
424486568, izdano 12. 4. 1999.
s-48413
Benčina-Henigman Jana, Kamnikarjeva
ulica 19, Škofljica, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1021100, reg. št. 6114,

Št.

izdala UE Ribnica na ime Benčina Jana.
s-48348
Berlec Marko, Ulica Matije Blejca 16,
Kamnik, spričevalo 4. letnika in spričevalo
o zaključnem izpitu Šole za oblikovanje v
Ljubljani, izdana leta 1980. s-48252
Besednjak Aleš, Ledine 8, Nova Gorica, vozniško dovoljenje. g-48298
Bezjak Andreja, Na zelenici 8, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 41925.
p-48088
Birsa Marko, Brilejeva ulica 19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
934670, reg. št. 140312, izdala UE Ljubljana. s-48401
Bitenc Ana, Smoletova ul. 18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
43355, reg. št. 58998, izdala UE Ljubljana. s-48323
Bizjak Klavdija, Bilje 130/b, Renče,
vozniško dovoljenje, kat. B. g-48120
Bizjak Nina, Štrbenkova 4, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24539, izdala UE Velenje. p-48065
Bizjak Tomaž, Moste 105, Komenda,
zaključno spričevalo Poklicne gradbene
šole v Ljubljani, izdano leta 1993. s-48229
Blažeski Zdravko, Bidževo, Makedonija,
osebno
delovno
dovoljenje,
št.
424486908, izdano 20. 4. 1999. s-48412
Bolčina Tanja, Plače 46, Ajdovščina,
spričevalo 8. razreda OŠ Danila Lokarja,
izdano leta 1997. s-48431
Bombek Elizabeta, Belski vrh 15, Zavrč, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
31005, izdala UE Ptuj. g-48149
Borin Štefan, Japljeva 1, Mengeš, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-1037/48-84. p-48098
Borovnik Mitja, Plešivec 65, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 25547,
izdala UE Velenje. p-48067
Boštjančič Branko, Jakčeva ulica 43,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 1251288, reg. št. 130613,
izdala UE Ljubljana. s-48357
Božič Borislav, Hrastovec 1, Velenje,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 38/92, p-38012. g-48117.
Božič Dejan, Hladnikova ul. 16, Tržič,
prometno dovoljenje. g-48133
Božič Dejan, Hladnikova ul. 16, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9807.
g-48140
Bratuž Andrejka, Čepovan 126/a, Čepovan, vozniško dovoljenje. g-48017
Bratuša Dušan, Križevci 30, Ljutomer,
zavarovalno polico. p-48073
Brišar Marko, Gunceljska cesta 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 1251720, reg. št. 197390, izdala
UE Ljubljana. s-48328
Brodnjak Janko, Bukovci 37, Markovci,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
25561, izdala UE Ptuj. g-48276
Brodnjak Marjan, Gorišnica 173, Gorišnica, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 4369, izdala UE Ptuj. g-48026
Brumat Sebastjan, Franca Kramarja 10,
Šempeter, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
g-48199
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Budinoski Rome, Jablanica, Makedonija, osebno delovno dovoljenje, št.
424486913, izdano 20. 4. 1999.
s-48410
Bunčič Drago, Gradnikova 71, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7969, izdala UE Jesenice. g-48393
Burtič Neli, Seča 70/a, Portorož, spričevalo 4. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za oblikovanje in
fotografijo. g-48035
Butara Aleš, Trnovski pristan 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1250424, reg. št. 209713, izdala UE Ljubljana. s-48090
Cergol Bavčar Ines, Sp. Škofije 69/c,
Škofije, vozniško dovoljenje, št. 17011.
g-48287
Cerovac Borut, Na Gaju 25, Ljubljana,
spričevalo OŠ Vižmarje-Brod, izdano leta
1991. s-48259
Cestnik Mitja, Trg bratstva 9, Piran, indeks Fakultete za matematiko in fiziko, št.
28010023, izdan leta 1998. s-48102
Cvetanoski Gjore, S. Senokos, Makedonija, osebno delovno dovoljenje, št.
424486570, izdano 12. 4. 1999.
s-48418
Cvetko Viktor, Orešje 122, Ptuj, delovno knjižico. g-48266
Cvetkov Danijela, Rusjanov trg 8, Ljubljana, spričevalo 8. razred OŠ Nove Fužine. s-48429
Cvetkovič Anton, Budganja vas 32, Žužemberk, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 24929, izdala UE Novo mesto.
g-48288
Cvitkovič Tomaž, Tribuče 11a, Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
9022, izdala UE Črnomelj. p-48085
Cvjetkovič Rado, C. maršala Tita 96,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFG. g-48203
Čadež Janez, Dolenja Dobrava 1 A, Gorenja vas, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 8847. s-48013
Čadež Milan, Gregorčičeva ul. 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
732004, reg. št. 189974, izdala UE Ljubljana. s-48384
Čeh Breda, Betnavska cesta 3, Maribor, zavarovalno polico št. 176692, izdala
Zavarovalniška hiša Slovenica d.d., Filiala
Maribor. g-48209
Čeč Dušan, Smrekarjeva 17, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-792/12-80, izdala Uprava
RS za pomorstvo Koper. s-48177
Črnigoj Jolanda, Plače 58, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, št. 636198. g-48132
Čupin Igor, Matjaževa ulica 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
446107, reg. št. 33984, izdala UE Ljubljana. s-48071
Dale Aleksander, Župančičeva 23,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1307153, reg. št. 46724, izdala UE Kranj.
s-48077
Davidovič Dejan, Slavniška cesta 11,
Kozina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14946, izdala UE Sežana. g-48027
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Debeljak Bojan, Remšnik 9, Podvelka,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 10284,
izdala UE Radlje ob Dravi. p-48097
Dimc Darja, Gasilska cesta 41, Mengeš, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Ledina, izdano leta 1992. s-48118
Djurović Sergej, Zaloška cesta 17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
200483, reg. št. 200483, izdala UE Ljubljana. s-48105
Drenšek Marjan, Trg na Stavbah 13,
Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
627413, izdala UE Litija. s-48155
Drljača Bojan, IX. korpus 18, Izola, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 9845, izdala
SO Izola. g-48391
Dundović Emil, Agrokombinatska cesta
6b, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCDEGH, št. S 646556, reg. št. 133980,
izdala UE Ljubljana. s-48308
Durakovič Osman, Hrastje 48, Kranj,
potrdilo o opravljenem tečaju za delo s
traktorjem, izdala Srednja mlekarska šola
Kranj 19. 1. 1996. g-48052
Erjavec Boštjan, Robanov kot 22, Solčava, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
1197, izdala UE Mozirje. p-48082
Fabijan Robert, Raičeva ul. 123, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 436648, reg. št. 7487, izdala UE Kočevje. s-48382
Fridl Marjan, Zg. Hajdina 69, Hajdina,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
38525, izdala UE Ptuj. g-48305
Furlan Ivan, Neubergerjeva ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 933053, reg. št. 39875, izdala UE
Ljubljana. s-48250
Furlan Samo, C. 15. septembra 10, Nova Gorica, vozniško dovoljenje. g-48278
Gaber Marko, Sora 55, Medvode, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Šentvid.
s-48172
Gale Tanja, Prem 15a, Prem, letno spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole, izdano v šolskem letu 1980/81 na ime
Smrdelj Tanja. g-48263
Germin Miran, Rotman 31, Juršinci, zaključno spričevalo Kovinarske šole v Ptuju, izdano v šolskem letu 1976/77.
g-48369
Gimpelj Igor, Poljanska cesta 49, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
S 613763, reg. št. 145701, izdala UE
Ljubljana. s-48226
Glavan Ivan, Nadgoriška cesta 37, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Žužemberk.
s-48137
Glišovič Dušan, Bernetičeva 14, Koper,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-1117/83. g-48363
Glušac Karen, Jamova 66a, Ljubljana,
spričevalo 8. razreda OŠ Bičevje.
s-48381
Gombač Andraž, Podgrad 3b, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001269507, št. reg. 9986. s-48179
Gorkič Dean, Zaplana 131/a, Vrhnika,
zavarovalno polico in kupone št. AO
0404961, izdana 12. 5. 1996 v Ljubljani.
g-48045
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Gorup Boris, Vanganel 39b, Koper, vozniško dovoljenje, št. 2240, izdala UE Koper. g-48388
Grabnar Mateja, Irča vas 1, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
38181, izdala UE Novo mesto. s-48221
Gramc Janja, Milavčeva 97, Brežice,
vozniško dovoljenje, št. 10981, izdala UE
Brežice. p-48080
Grbec Damjan, Koštabona 56, Šmarje,
potrdilo o zaključnem izpitu. g-48368
Gregorič Martin, Groblje 25, Šentjernej, delovno knjižico. g-48111
Grilc Breda, Gorenjska ulica 19, Bled,
spričevalo 1. letnika Srednje zdravstvene
šole, smer babice, izdano v šolskem letu
1970/71 na ime Turk Breda. s-48396
Grobin Nathalia, Clevelandska ulica 45,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1163729, reg. št. 219160, izdala
UE Ljubljana. s-48399
Grubišić Ela, Brilejeva ulica 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
842589, reg. št. 114259, izdala UE Ljubljana. s-48360
Grubor Katarina, Markovo 3d, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 9565, izdala UE Kamnik. g-48147
Grčar Robert, Sečovlje 57, Sečovlje,
delovno knjižico. g-48273
Habjan Primož, Trampuževa ulica 4,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 1214790, reg. št. 211071, izdala
UE Ljubljana. s-48098
Harc Mark, Titova 1/a, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1022190, izdala UE Jesenice. s-48238
Hladnik Blaž, Podljubelj 241, Tržič, delovno knjižico. g-48129
Hladnik Marko, Tomšičeva 17/b, Idrija, spričevalo, izdano 26. 8. 1976.
g-48271
Hodak Stipica, Pod turnom 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1214481, št. reg. 206593. s-48225
Horjak Nika, Javornik 19, Ravne na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16069, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-48213
Hočevar Janko, Zloganje 32, Škocjan,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje kmetijske šole, izdani leta 1985 in 1986.
s-48386
Hvala Nadja, Gregorčičeva ul. 18, Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S 793817,
izdala UE Tolmin. g-48277
Ilić Brankica, Pot k Savi 23 U, Ljubljana, diplomo Srednje upravno administrativne šole v Ljubljani, izdana leta 1996.
s-48078
Ilič Goran, Vrhnika pri Ložu 48, Stari trg
pri Ložu, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 32254/NM, izdala UE Cerknica.
s-48065
Intihar Karin, Lancovo 63, Radovljica,
spričevalo za trgovsko poslovodjo, izdano
18. 11. 1997 na ime Flawik Karin.
g-48054
Ivec Radovan, Goriška 8, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 28476.
p-48001

Jakupak Natalija, Gmajnica 5, Komenda, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16294, izdala UE Kamnik. s-48437
Jan Simon, Jelovška 6, Bled, delovno
knjižico, izdala UE Radovljica. g-48364
Jankovič Katarina, Jamova 60, Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Bičevje.
s-48380
Jantol Bojan, Skopska ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
484078, št. reg. 137973. s-48075
Jeneš Dejan, Lendavska 21, Rakičan,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje št.
35927. g-48148
Jericjo Sebastijan, Matije Blejca 2,
Kamnik, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske in naravoslovne šole
Rudolfa Maistra Kamnik, zap. št. 104, izdano 29. 6. 1992. g-48041
Jerkovič Saša, Koroška c. 73, Maribor,
indeks Visoke šole za socialno delo, št.
6980117, izdan leta 1998. s-48377
Josipović Slaviša, Maistrova ulica 16,
Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1115307, izdala UE Litija. s-48088
Jurca Mojca, Podgorica 32, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1002533, reg. št. 201014, izdala UE Ljubljana. s-48093
Juvan Ivan, Zavodnje 56, Šoštanj, zavarovalno polico št. 140910. p-48090
Kajtezovič Šefik, Otiški vrh, Dravograd,
vozniško dovoljenje, št. S 001338853.
p-48048
Kajzer Samo, Podbrdo 6/g, Podbrdo,
spričevalo 3. letnika TŠC šole, poklic avtomehanik, št. osebnega lista 893/A.
g-48268
Kalin Matjaž, Cesta 5, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1305849, izdala UE Ajdovščina. g-48292
Karadžić Vladimir, Rašiške čete 10, Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1154331, reg. št. 31973, izdala UE Domžale. s-48074
Kavšček Stanko, Pod vinogradi 2, Straža, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
33691, izdala UE Novo mesto. g-48125
Kavčič Matic, Žirovski vrh 31, Žiri, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 27154, izdala UE Škofja Loka. s-48086
Knaus Primož, Ograde 16, Stari trg pri
Ložu, spričevalo 1. letnika Srednje tehniške šole za strojništvo v Ljubljani, izdano
v šolskem letu 1996/97. s-48299
Kneževič Stanislava, Arharjeva cesta 44,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 886597, št. reg. 56742. s-48019
Kožar Ivan, Trg 25. maja 1, Sodražica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4000,
izdala UE Ribnica. s-48103
Kocjan Barbara, Gradišče 8, Ljubljana,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo, izdana v letih 1976
do 1979 na ime Lotrič Barbara. s-48003
Kodrič Franc, Šutna 21, Podbočje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3435.
p-48017
Kodrič Jožko, Dekani 279, Dekani, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna
št. 02/13-1267/71-78. g-48265
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Kodrič Karmen, Koritno 19, Majšperk,
potrdilo o znanju CPP, št. 7756, izdala UE
Ptuj. g-48365
Koklič Anita, Vrbno 43, Šentjur, spričevalo 2. letnika Srednje trgovske šole Celje,
izdano v šolskem letu 1992/93. g-48030
Kolar Irena, Planina 147, Planina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1452, izdala UE Postojna. g-48310
Kolar Katarina, Gledališki trg 6, Celje,
spričevalo. g-48366
Koležnik Ignac, Britof 79, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
523589, reg. št. 28748, izdala UE Kranj.
g-48202
Kolenc Boštjan, Zapuže 16, Mirna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 834769,
št. reg. 7672, izdala UE Trebnje. s-48215
Komić Renata, Prvomajska ul. 16, Ljubljana, indeks št. 18910589, izdala Filozofska fakulteta leta 1991. s-48312
Komljanec Stanislav, Tolstojeva ulica
57, Ljubljana, zavarovalno polico št.
640937, izdala Zavarovalnica Tilia.
s-48143
Korbar Drago, Bevkova 10, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 904009.
p-48013
Koreš Mitja, Trubarjeva 9, Ptuj, spričevalo 3. letnika Ekonomske šole, šolsko leto 97/98. g-48139
Korsič Lovro, Regentova 8, Piran, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 6253, izdala UE Piran. g-48300
Kotnik Maja, Dobrije 12, Ravne na Koroškem, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Ravne na Koroškem, šolsko leto 1994/95.
g-48138
Kovič Marko, Podgorica pri Pečah 3/a,
Domžale, delovno knjižico. s-48421
Kovjenić Krstan, Ul. Ane Ziherlove 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 103396, reg. št. 13377, izdala UE
Škofja Loka. s-48076
Kozel Marko, Verd 246, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 10834, izdalaUE Vrhnika. s-48063
Kozjek Zdenka, Ulica Borca Petra 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1064924, reg. št. 138615, izdala
UE Ljubljana. s-48432
Košir Tomaž, Pot na Bistriško pl. 3, Tržič, spričevalo OŠ, izdano v šolskem letu
1985/86. g-48274
Krajnik Simon, Zapreval 8, Poljane, spričevalo 3. letnika Srednje lesarske šole
Škofja Loka, izdano leta 1998. s-48200
Kralj Samo, Ljubljanska c. 54, Šmarje
Sap, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
13246, izdala UE Grosuplje. s-48109
Kramberger Majda, Ulica Molniške čete 19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1251708, št. reg. 224320.
s-48251
Kraner Maja, Selce 92, Voličina, spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole,
smer ekonomsko komercialni tehnik, izdano leta 1998. s-48097
Krebelj Jadranka, Ostrožno brdo 31,
Prem, spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije
Postojna. g-48270

Št.

Kreslin Drago, Titova c. 65, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21717, izdala UE Slovenska Bistrica.
g-48079
Kristan Staš, C. na Lenivec 18, Sežana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
15862, izdala UE Sežana. g-48141
Krivec Iztok, Podbrdo 91, Podbrdo,
spričevalo 3. letnika TŠC šole, poklic avtomehanik, št. osebnega lista 1151.
g-48267
Krmac Rajko, Ul. Borcev NOB 14, Portorož, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 2792. g-48302
Krstić Aleksander, Zaloška cesta 76/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1211545, reg. št. 220748, izdala
UE Ljubljana. s-48281
Kuhar Boštjan, Škapinova ulica 10 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S 731012, št. reg. 130943.
s-48066
Kulot Matjaž, Bratov Hvalič 79, Nova
Gorica, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolnov, št. 02/13-1300/20-78.
p-48038
Kus Aleksander, Kešetovo 9, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11868,
izdala UE Trbovlje. g-48144
Kus Silva, Zaloška cesta 43, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
295856, reg. št. 34687, izdala UE Ljubljana. s-48358
Kveder Andreja, Prevoje pri Šentvidu
42, Lukovica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 397312, reg. št. 11530, izdala UE Domžale. s-48361
Lavrin Branko, Orehovica 25, Izlake,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/137590/94. g-48262
Lavtar Mihael, Selca 28, Selca, vozniško dovoljenje, kat. FGH, št. 25638, izdala UE Škofja Loka. s-48006
Lavtar Tomaž, Selca 28, Selca, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 23754, izdala UE Škofja Loka. s-48005
Leban Andrej, Petronijeva 3, Koper,
spričevalo 3. letnika Gimnazije, izdano v
šolskem letu 1996/97. g-48039
Leben Štefka, Cesta v Legarico 27,
Ljubljana, zavarovalno polico št. 478972,
izdala Zavarovalnica Adriatic. s-48347
Lenič Nataša, Petrovičeva ulica 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1024044, št. reg. 207013. s-48228
Leskovec Boris, Vodovodna cesta 36,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 321085, reg. št. 48733, izdala UE
Ljubljana. s-48249
Lešnjak Franci, Lešnjake 3, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
7258, izdala UE Cerknica. s-48189
Logar Janez, Olševek 75, Preddvor, kupon, št. CK 001194 z dne 28. 2. 1995,
št. točk 21.3855, izdala Kmečka družba.
s-48061
Lončarevič Boštjan, Opekarniška 10,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 23311. p-48011
Lotrič Štefan, Dašnica 96, Železniki, letno spričevalo 4. letnika Tehniške šole za
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lesarstvo Ljubljana, finalna smer, izdano
4. 6. 1979 v Ljubljani. s-48059
Luznar Slavko, C. maršala Tita 3, Jesenice, delovno knjižico. g-48367
Magdič Jože, Cven 76c, Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 273, izdala UE Ljutomer. g-48201
Mahne Jure, Pod Gradom 23, Brezovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14401, izdala UE Vrhnika. s-48080
Makuc Mojca, Angela Besednjaka 7,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje.
g-48198
Malič Anđelko, Karpaccov trg 1, Koper, spričevalo Poklicne šole za voznike.
g-48116
Maraž Aleš, Stjenkova 57, Šempeter
pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
24005, izdala UE Nova Gorica. g-48289
Markič Marija, Zg. Jezersko 86, Zg. Jezersko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 288891, reg. št. 8840. g-48195
Markovič Žarko, Cankarjeva 8, Ptuj, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-3870/94. g-48032
Masten Mihec, Med vrti 7, Ptuj, indeks
št. 18970499, izdala Filozofska fakulteta
leta 1997. s-48018
Matežič Denis, IX. korpus 93, Solkan,
vozniško dovoljenje. g-48115
Mateja Novšak, Boštanj 32, Boštanj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6219.
p-48042
Mazi Franc, Jesihov štradon 57, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
850228, reg. št. 50079, izdala UE Ljubljana. s-48001
Mazzoni Boris, Petrovče 250, Petrovče, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
16098, izdala UE Žalec. s-48409
Maček Matej, Cesta v Šmartno 14a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1024366, reg. št. 185363, izdala
UE Ljubljana. s-48397
Medved Maruška, Zadobrova 11, Škofja vas, spričevalo o zaključnem izpitu poslovodske šole, izdal Šolski center za blagovni promet Celje, dne 17. 6. 1981.
p-48036
Meglič Milan, Mali vrh pri Šmarju 101,
Šmarje Sap, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 12145, izdala UE Grosuplje.
s-48167
Mejak Tatjana, Beblerjev trg 14, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole, izdano leta 1998. s-48175
Mersel Marija, Grintovec 25, Višnja Gora, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gostinske šole v Ljubljani, izdano leta 1972
na ime Skubic Marija. s-48084
Mihelič Jelka, Brdo 72, Bovec, spričevalo o opravljenem izpitu za poslovodjo,
izdano leta 1994. g-48207
Mijatovič Gordana, Dekani 97, Dekani,
vozniško dovoljenje št. 23023. g-48146
Mikec Matjaž, Ljubno 22, Podnart, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 26539.
s-48218
Miroševič Branislav, NHM 23, Sevnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7216.
p-48051
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Močnik Robert, Trubarjeva 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1024000, reg. št. 159338, izdala UE Ljubljana. s-48294
Mraz Renata, Šuštarjeva kol. 2, Trbovlje, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 4/99, g-4350.
g-48286
Murovec Špela, Kališka ul. 20, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1091096, reg. št. 46867, izdala UE Kranj.
g-48296
Mučič Bojan, Jelovškova 67, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
699228, št. reg. 24027, in inštruktorsko
dovoljenje, kat. B, št. obrazca SB
000007388, št. reg. 164, izdala UE Domžale. s-48166
Nesladek Andreja, Trg F. Kozarja 7,
Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 6830, izdala UE Hrastnik. g-48279
Nizza Anna, Cesta 27. aprila 31, Ljubljana, študentsko izkaznico št. 18940382,
izdala Filozofska fakulteta. s-48351
Ogrizek Marjan, Zg. Hajdina 52, Hajdina, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
32262, izdala UE Ptuj. g-48112
Orešnik Tomo, Šutna 94, Žabnica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1045454,
reg. št. 45631, izdala UE Kranj. g-48194
Orlač Ivan, Adamičeva 3, Piran, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 106/6, izdala UE Piran. g-48021
Oručoski Husedin, Gorno Kosovrosti,
Makedonija, osebno delovno dovoljenje,
št. 424486571, izdano 12. 4. 1999.
s-48417
Otolani Mirko, Drožanjska 32, Sevnica,
spričevalo o zaključnem izpitu, izdano leta
1995-strojni tehnik. g-48121
Paliska Barbara, Dvoržakova 3, Domžale, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole Kamnik. g-48033
Papež Alojz, Dolenjska cesta 72, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
481131, reg. št. 9480, izdala UE Ljubljana. s-48062
Paska Mirko, Trg 4. julija 51, Dravograd, vozniško dovoljenje, št. 2477.
p-48091
Pate Alenka-Marija, Levčeva ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 688008, reg. št. 88867, izdala UE
Ljubljana. s-48154
Pavleski Darko, Struga, Makedonija,
osebno
delovno
dovoljenje,
št.
414486916, izdano 20. 4. 1999.
s-48415
Pašić Almir, Vaška pot 10c, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
929429, reg. št. 197912, izdala UE Ljubljana. s-48107
Pejašinović Zlatka, Jakčeva ulica 31,
Ljubljana, delovno knjižico. s-48008
Peperko Ivo, Zofke Kvedrove 14, Celje, indeks Fakultete za strojništvo v Ljubljani, št. 2280, izdan leta 1998. s-48245
Perpar Laura, Trnovski pristan 10, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje gradbene in ekonomske šole, izdano leta 1997.
s-48004
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Petek Jana, Selo 5, Zagorje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 276222, izdala
UE Zagorje. p-48083
Petrovič Mihael, Arbajterjeva 10, Ptuj,
spričevalo. p-48002
Petrovčič Miloš, Vogrsko 12, Volčja
Draga, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 0213-70/12 81. g-48269
Pečnik Mojca, Lokrovec 60, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 43444, izdala UE Celje. p-48007
Pečovnik Miroslav, Pod gradom 31, Radlje ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, št. 8119. p-48012
Pianecki Kristjan, Kažipotna 1, Izola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9179,
izdala SO Izola. g-48196
Pihlar Boštjan, Radomerje 1e, Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9226, izdala UE Ljutomer dne 15.7. 1992.
p-48006
Pirš Janez, Bazoviška 7, Kamnik, spričevalo št. 13, izdano leta 1966. g-48034
Pivko Breda, Cesta v Rožno dolino 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 100809, št. reg. 171929. s-48230
Pišek Branko, Savinska c. 6, Trbovlje,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13/4197/95, izdano v Kopru.
g-48048
Planec Drago, Krčevina pri Vurbergu
84, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
38635, izdala UE Ptuj. g-48024
Plazl Anton, Partizanska 59, Radlje ob
Dravi, diplomo, šolsko leto 84/85.
g-48122
Plej Danijel, Ivanci 56, Bogojina, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje lesarske šole Maribor, izdano 21. 3. 1997, zap.
št. 1327. g-48044
Poberžnik Simona, Mariborska c. 11,
Dravograd, vozniško dovoljenje, št. S
0698460. p-48070
Pogačnik Drago, Zvirče 34b, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5001, izdala UE Tržič. s-48072
Pogorelc Franc, Nova vas 65, Sečovlje, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna št. 02/13-5073/97. g-48047
Poličnik Tadej, Luče 122, Luče, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH, št. 8888,
izdala UE Mozirje. g-48374
Predan Izidor, Glavarjeva 49, Ljubljana,
preklic spričevala, objavljenega v Ur. l. RS,
št. 61/98, s-61074. s-48091
Pregelj Andrej, Finžgarjeva ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
933947, reg. št. 106334, izdala UE Ljubljana. s-48338
Pregrad Erni-Jernej, Gerbičeva ulica
49a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1025700, reg. št. 200642,
izdala UE Ljubljana. s-48214
Pretnar Mateja, Kneza Koclja ulica 39,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1284866, reg. št. 226762, izdala
UE Ljubljana. s-48407
Prinčič Biljana, Brankova ul. 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1189382, reg. št. 201948, izdala UE Ljubljana. s-48408

Pucelj Gregor, Velike Lašče 21, Velike
Lašče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 686960, reg. št. 116342, izdala UE
Ljubljana. s-48260
Pušnik Mojca, Arclin 62/b, Škofja vas,
spričevalo 4. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem. p-48071
Rabič Zakrajšek Petra, Cesta I/11, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16651. p-48018
Rajšter Avgust, Zadobrova 99, Škofja
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
28680, izdala UE Celje. p-48062
Razinger Franc, Javorniški rovt 12, Jesenice, vozniško dovoljenje št. S 743647.
g-48379
Razpotnik Gregor, Gora pri Pečah 24,
Vače, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
944795, reg. št. 29392, izdala UE Domžale. s-48319
Remšak Zoran, Spodnje Pobrežje 18,
Rečica ob Savinji, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 10008. p-48045
Rešetič Roman, Groblje 44, Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
20745, izdala UE Novo mesto. g-48392
Rijavec Tomaž, Pod brezami 26, Ljubljana, dijaško izkaznico Gimnazije Poljane.
g-48291
Ringer Janez, Gradnikova 103, Radovljica, duplikat vozniškega dovoljenja, kat.
BCGH, št. 25663, izdala UE Radovljica.
s-48350
Rotar Gregor, Uršičev Štradon 14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 447029, reg. št. 186447, izdala UE
Ljubljana. s-48247
Rovmanoski Juksel, Gorno Kosovrosti,
Makedonija, osebno delovno dovoljenje, št.
424486569, izdano 12. 4. 1999. s-48416
Rozman Zvonko, Bevkova 21, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
1295. g-48394
Rudolf Alojzij, Ivanje selo 39, Rakek,
vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. 930,
izdala UE Cerknica. s-48128
Rus Marjan, CMD 3, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 13080, izdala UE
Ptuj. g-48025
Segarić Dragomir, Šolska 4, Portorož,
delovno knjižico. g-48119
Semenič Dušan, Ruska ulica 11, Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Šentvid, izdano leta 1968. s-48096
Simič Milan, Kunaverjeva 12, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Prežihov Voranc
v Ljubljani. s-48190
Simonič Sonja, Turnerjeva 7, Ljubljana,
diplomo št. I/1249, izdala SENŠ Rudolfa
Maistra Kamnik, dne 27. 6. 1991. g-48210
Skok Milan, Dečkova 35, Celje, vozniško dovoljenje, št. 16559. p-48003
Skočaj Uroš, Kajuhova 15, Izola, spričevalo 3. letnika Gimnazije. g-48037
Slapničar Anica, Brilejeva ulica 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 850173, reg. št. 67893, izdala UE Ljubljana. s-48406
Slavinec Vincenc, Draženska c. 8, Ptuj,
vpisni list za čoln, št. 02/03-4912/98, reg.
oznaka KP-3929. g-48031
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Slapšak Beni, Moglingen, Nemčija, duplikat vozniškega dovoljenja, kat. BGH, št.
S 1223980, reg. št. 48553, izdala UE
Kranj. s-48256
Smrekar Majda, Gradnikove brigade 9,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 33877, izdala UE Nova Gorica.
g-48123
Smuk Anton, Slatina 9, Šmartno pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. S
1171568, izdala UE Litija. s-48324
Sobočan Urh, Bilečanska 4, Ljubljana,
indeks št. 42244998, izdala Akademija za
likovno umetnost leta 1998. s-48419
Spruk Barbara, Zgornje Stranje 41, Stahovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12921, izdala UE Kamnik. s-48321
Starc Marjan, Črni Kal 49, Črni Kal,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna št. 02/13-725/77. g-48272
Stefanovič Eržen Evelina, Vojkova 91,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. s-48022
Stepan Danijel, Kolodvorska 3, Pivka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8417.
g-48145
Stojanov Viktor, Črniče 75, Črniče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1067471. g-48297
Stojanovski Zoran, Bratovševa ploščad
12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 146155, S 842053, izdala UE
Ljubljana. s-48355
Suhoveršnik Urška, Klavčičeva ulica 13,
Kamnik, spričevalo 2. letnika Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitev, izdano
leta 1998. s-48318
Svetec Danilo, Šalovci 159, Šalovci,
vozniško
dovoljenje,
št.
30976.
g-48304
Šebenik Andrej, Gmajna 34, Notranje
Gorice, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
632116, št. reg. 194845. s-48197
Šeško Sonja, Puncerjeva 12, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
21808. p-48059
Šilar Vida, Hoje 11/a, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 85620, reg. št.
39736, izdala UE Kranj. g-48028
Šinko Darko, Ob progi 6, Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6948, izdala UE Ljutomer. g-48303
Šinko Jože, Zdole 11, Zdole, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 14339. p-48058
Šket Zvonko, Ul. Frankolovskih žrtev 1
a, Celje, delovno knjižico. p-48057
Škrl-Marega Milan, Mlinska pot 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 972416, reg. št. 132579, izdala UE
Ljubljana. s-48182
Škrlj Vladimir, Planina 91b, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 395217, izdala UE Ajdovščina.
g-48389
Špindler Franc, Precetinci 20, Mala Nedelja, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
9206, izdala UE Ljutomer. g-48023
Štancar Sabina, Drevored 1. maja 3,
Izola, delovno knjižico, izdana na ime Bečirović Sabina. g-48124

Št.

Šterk Alojzij, Bezgova pot 5, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6960,
izdala UE Kočevje. p-48033
Šterk Mitja, Škapinova 8, Celje, vozniško dovoljenje, št. 43059. p-48010
Štrakl Iztok, Gregorčičeva ulica 6, Celje, vozniško dovoljenje, št. 31658.
p-48095
Štrancar Metod, Ivana Kosovela 23, Ajdovščina, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 45/99,
g-45285. g-48339
Štromajer Bojan, Partizanska 44, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
20855, izdala UE Škofja Loka. s-48169
Štrukelj Janja, Cesta Andreja Bitenca
76, Ljubljana, zavarovalno polico št.
616660, izdala Zavarovalnica Adriatic.
s-48240
Štuklek Roman, Loče pri Poljčanah
74h, Loče pri Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 4862. p-48094
Šuc Rozalija, Tomšičeva ulica 48, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje.
g-48376
Šukalo Milka, Kvedrova 16, Koper, izpit za motor. g-48020
Šulin Anja, Pavšičeva 6, Ljubljana, dijaško izkaznico, št. 075222, izdala Bežigrajska gimnazija. s-48176
Šumič Muharem, Naselje Aleša Kaple
7/b, Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 4416, izdala UE Hrastnik.
g-48295
Šušteršič Tatjana, Dol pri Borovnici 28,
Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 12922, izdala UE Vrhnika. s-48002
Tandara Marinela, Splitska 33, Velenje,
diplomo Srednje PTT šole, izdana v šolskem letu 1990/91. g-48264
Tariba Tanja, Podsvetija 2, Brezovica,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje
upravno administrativne šole v Ljubljani.
s-48224
Tkalec Zorka, Ulica 28. maja 65, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila št. A 1010190. s-48104
Tomažin Nina, Andreaševa 9, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika ŠUAS v Ljubljani, izdano leta 1998. s-48064
Toplak Boštjan, Gradišče pri Litiji 6,
Šmartno pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEGH, št. S 995623, izdala UE Litija.
s-48187
Toplak Tomaž, Vičava 119, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 22028, izdala UE Ptuj. g-48390
Trkulja Milan, maršala Tita 76, Jesenice, zaključno spričevalo Gostinske šole
Bled, izdano leta 1974. g-48053
Trojar Klemen, Hafnerjevo naselje 63,
Škofja Loka, zavarovalno polico št.
651108, izdala Zavarovalnica Tilia.
g-48055
Tršan Igor, Hraskeho 406, Benešov,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
973138, reg. št. 148193, izdala UE Ljubljana. s-48101
Trček Robert, Ob izviru 9, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. 7638,
izdala UE Vrhnika. s-48070
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Turk Petra, Pot na Laze 9, Mirna, spričevalo 1. letnika STŠ Ivančna Gorica.
g-48331
Urh Mirko, Praprotno 26, Selca, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 8241, izdala UE Škofja Loka. s-48067
Ušaj Tjaž, Koštabona 44, Šmarje, spričevalo OŠ Šmarje pri Kopru, izdano v šolskem letu 1998/99. g-48208
Vadnjal Teo David, Bernetičeva 4, Koper, spričevalo 3. letnika Gimnazije Koper, izdano v šolskem letu 1997/98.
g-48051
Valant Marjan, Škapinova 1, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 32633.
p-48024
Varmuž Jaka, Benčičeva 15, Koper,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Koper, izdano v šolskem letu 1997/98. g-48050
Veloklenjoski Stojan, Jablanica, Makedonija, osebno delovno dovoljenje, št.
424486905, izdano 20. 4. 1999.
s-48414
Verlič Boris, Kasaze 74 A, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
47785. p-48046
Veselaj Rasim, Podutiška cesta 71,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 352379, št. reg. 174730.
s-48254
Vodeb Romana, Pohorska 11, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu, izdal Šolski
center za blagovni promet v Celju, izdan
leta 1978, na ime Gregorin Romana.
p-48009
Vodopivec Borut, Vogrsko 20, Volčja
Draga, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 38439, izdala UE Nova Gorica.
g-48325
Vovk Aleš, Šmarjeta 57, Šmarješke Toplice, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 32433, izdala UE Novo mesto.
g-48301
Vozlič Alojz, Naselje Aleša Kaple 7b,
Hrastnik, vozniško dovoljenje. g-48029
Weber Andreja, Gosposka ul. 8, Celje,
indeks št. 11980259, izdala Visoka šola
za zdravstvo leta 1998. s-48337
Zabukovec Adolf-Jože, Gerbičeva ulica
30a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, št. S 654479, reg. št.
168229, izdala UE Ljubljana. s-48317
Zagomilšek Marjan, Pohorska 18, Zreče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5567. g-48015
Zalar Jože, Dolenjska cesta 202, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1002624, reg. št. 193421, izdala UE
Ljubljana. s-48311
Zalaznik Jurij, Velika Lašna 9, Kamnik,
spričevalo 3. letnika za zaključne izpite.
g-48043
Zamernik Stanislav, Strmec 27, Luče,
vojaško knjižico, serija A-A 031394, izdana 13. 5. 1997 v Mozirju. g-48049
Zdjerar Nadja, Ul. Koroškega bataljona
7, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
vzgojiteljske šole in gimnazija Ljubljana, izdano leta 1997. s-48042
Zorc Igor, Štihova ulica 2, Ljubljana,
zaključno maturitetno spričevalo Srednje
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elektrotehniške šole, izdano leta 1980
s-48192
Zore Damjan, Zgornje Pirniče 116,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 892957, reg. št. 111945, izdala UE
Ljubljana. s-48342
Zorec Martin, Laze pri Dolskem 26a,
Dol pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 1165964, reg. št. 183416,
izdala UE Ljubljana. s-48290
Zorn Boštjan, Prvačina 220, Dornberk,
vpisni list za čoln, št. 01-03-203/72, izdan 29. 4. 1972, reg. oznaka čolna
PI-570. g-48205
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Žaže Miro, Koprivna 22, Črna na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16096, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-48375
Žaberl Zoran, Trnoveljska cesta 53, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
35786, izdala UE Celje. p-48081
Želimorski Radmila, Malgajeva 16, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
26758. p-48063
Žganec Spomenka, Tomšičeva 6, Velenje, spričevalo 1., 2. in 3. letnika, šolska leta 92/93, 93/94 in 94/95.
p-48054

Živanović Milica, Andreaševa ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 320523, reg. št. 187374, izdala UE
Ljubljana. s-48057
Žnidarič Petra, Reboljeva 11, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Milana Šušteršiča, izdano leta 1998. s-48038
Žužek Mahnič Andreja, Glavarjeva ul.
16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 261372, reg. št. 55994, izdala UE Ljubljana. s-48171
Žvegla Iris, Ulica talcev 1/c, Zagorje ob
Savi, spričevalo 2. letnika Srednje kemijske šole, izdano leta 1993. s-48285
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