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Sodni register

KRANJ

Rg-208101
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00452 z dne 9. 7. 1998 pri
subjektu vpisa ALPLES ŽAGA, d.o.o., Že-
lezniki, sedež: Češnjica 48c, 4228 Že-
lezniki, pod vložno št. 1/02433/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
družbene pogodbe in spremembo družbe-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5501610
Ustanovitelji: Žaga in masiva, proizvodnja

in trgovina z lesom, d.o.o., Železniki, izstop
28. 3. 1997, Rupnik Franc, Škofja Loka, Re-
teče 21; Tili Milan, Križe, Senično 70, vstopila
28. 3. 1997, vložila vsak po 1,993.487,15
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
28. 3. 1997.

Rg-208110
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00608 z dne 6. 7. 1998 pri
subjektu vpisa ALPLES ŽAGA, d.o.o., Že-
lezniki, sedež: Češnjica 48c, 4228 Že-
lezniki, pod vložno št. 1/02433/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
osebe, pooblaščene za zastopanje in mejo
njenih pooblastil s temile podatki:

Matična št.: 5501610
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Tršan

Marko in Zupanc Francelj, razrešena 5. 7.
1996, Tili Milan, Križe, Senično 70, imeno-
van 5. 7. 1996 kot direktor, ki zastopa druž-
bo brez omejitev glede odsvajanja, obreme-
njevanja nepremičnin in sklepanja pravnih po-
slov, katerih skupna vrednost presega zne-
sek 50.000 DEM v SIT protivrednosti, pa
zastopa družbo skupno z direktorjem Fran-
cem Rupnikom in Rupnik Franc, Škofja Lo-
ka, Reteče 21, imenovan 5. 7. 1996 kot
direktor, ki zastopa družbo brez omejitev gle-
de odsvajanja, obremenjevanja nepremičnin
in sklepanja pravnih poslov, katerih skupna
vrednost presega znesek 50.000 DEM v SIT
protivrednosti, pa zastopa družbo skupno z
direktorjem Milanom Tilijem.

Rg-209036
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01147 z dne 22. 7. 1998 pri

subjektu vpisa ALPLES ŽAGA, d.o.o., Že-
lezniki, sedež: Češnjica 48c, 4228 Že-
lezniki, pod vložno št. 1/02433/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika in mejo njegovih pooblastil s te-
mile podatki:

Matična št.: 5501610
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Tili

Milan in Rupnik Franc, razrešena 19. 8.
1997; direktor Tili Milan, Križe, Senično 70,
imenovan 19. 8. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

NOVO MESTO

Rg-204106
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00134 z dne 23. 4.
1998 pod vložno št. 1/04032/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1300652
Firma: PYXIS NORD, konfekcija in iz-

delava etiket Metlika, d.o.o.
Skrajšana firma: PYXIS NORD, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8330 Metlika, Cesta bratstva

in enotnosti 108
Osnovni kapital: 1,581.600 SIT
Ustanovitelj: Kadić Miljenko, Metlika, Ce-

sta bratstva in enotnosti 108, vstop 20. 3.
1998, vložek 1,581.600 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kadić Miljenko, imenovan 20. 3.
1998, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kurist Kadić Martin, Metlika, Cesta bratstva
in enotnosti 108, imenovan 20. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 23. 4. 1998:
1715 Sukanje in priprava naravne svile ter
sukanje in teksturiranje sintetične ali umet-
ne filamentne preje; 1740 Proizvodnja tek-
stilnih izdelkov, razen oblačil; 1772 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-

jalnah; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.

Akt o ustanovitvi družbe z omejeno od-
govornostjo z dne 20. 3. 1998.

Rg-204937
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00154 z dne 30. 4.
1998 pri subjektu vpisa BETI, Tekstilna
industrija, d.d., Metlika, sedež: Tovar-
niška 2, 8330 Metlika, pod vložno št.
1/00042/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5043794
Člani nadzornega sveta: Matjašič Anton,

Potrč Marjeta, Lasič Andrej, Malerič Majda,
Prevalšek Drago in Žele Janez, vsi izstopili
22. 4. 1998 ter Matjašič Anton, Potrč Mar-
jeta, Malerič Majda, Žele Janez, Šegina Mat-
kovič Vida in Krajnik Žarko, vstopili 22. 4.
1998.

Rg-205538
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00156 z dne 26. 5.
1998 pri subjektu vpisa ALTRANS, pre-
voz, trgovina in servis, d.o.o., sedež: Ma-
le Poljane 4a, 8275 Škocjan, pod vložno
št. 1/03075/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika, zastop-
nika in spremembo družbene pogodbe z
dne 29. 4. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5853257
Ustanovitelj: Matko Franc, Škocjan, Ma-

le Poljane 4A, vstop 30. 9. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja, Peterlin Albin, izstop 29. 4. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Peterlin Albin, razrešen 29. 4. 1998.

Rg-206005
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00208 z dne 9. 6.
1998 pri subjektu vpisa PLASTA, proizvod-
nja in trgovina, d.o.o., Šentrupert, sedež:
Šentrupert 35, 8232 Šentrupert, pod
vložno št. 1/00733/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev dejavnosti z
uredbo o uvedbi in uporabi standardne kla-
sifikacije dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5343127
Dejavnost, vpisana dne 9. 6. 1998:

2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje les; 2020 Proizvodnja furnirja, veza-
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nega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in
drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeniš-
tvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin; prašna meta-
lurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2863 Proizvodnja klju-
čavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 3310 Proizvodnja medicin-
ske in kirurške opreme in ortopedskih pri-
pomočkov; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohiš-
tva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3720 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 4521
Splošna gradbena dela; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo 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; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-

delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-

janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K/74.12, druž-
ba ne sme opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-206006
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00202 z dne 9. 6.
1998 pri subjektu vpisa TILIA, trgovsko in
proizvodno podjetje Novo mesto, d.o.o.,
sedež: Bršljin 37, 8000 Novo mesto, pod
vložno št. 1/01025/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala iz sredstev družbe, spremembo se-
deža in sprememba akta o ustanovitvi druž-
be z dne 25. 5. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5379059
Sedež: Novo mesto, Ljubljanska ce-

sta št. 89
Osnovni kapital: 8,500.000 SIT
Ustanovitelj: Grah Zdravko, Novo mesto,

Slavka Gruma 12, vstop 21. 5. 1990, vlo-
žek 8,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-206007
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00210 z dne 9. 6.
1998 pri subjektu vpisa JORDAN, prodaja
in servis, Draga, d.o.o., sedež: Draga št.
1, 8220 Šmarješke Toplice, pod vložno
št. 1/01121/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča povečanje osnovnega kapitala
iz sredstev družbe, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti in spre-
membo družbene pogodbe z dne 28. 5.
1998 s temile podatki:

Matična št.: 5400953
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Jordan Marinka in Jordan

Ivan, oba Šmarješke Toplice, Draga 1, vsto-
pila 29. 5. 1990, vložila po 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 9. 6. 1998: 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in nji-
hovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih
kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valja-
nje kovin; prašna metalurgija; 28511 Galva-
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nizacija; 28512 Druga površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Pro-
izvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvod-
nja jeklenih bobnov, sodov in podobnih po-
sod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja mo-
torjev in turbin, razen za letala in motorna
vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompre-
sorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2921
Proizvodnja peči in gorilnikov; 2923 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2956 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih
gospodinjskih aparatov in naprav; 3001 Pro-
izvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvod-
nja računalnikov in druge opreme za obdela-
vo podatkov; 3110 Proizvodnja elektromo-
torjev, generatorjev in transformatorjev; 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih od-
dajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preiz-
kuševalnih, navigacijskih in drugih instrumen-
tov in naprav, razen opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje; 3340
Proizvodnja optičnih instrumentov in fotograf-
ske opreme; 3350 Proizvodnja ur; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4521 Splošna
gradbena dela; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
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; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino, na-
vigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-

mi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 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 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7122 Da-
janje vodnih plovil v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obdela-
va podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 73103 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju kmetijstva in sorodnih dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemično
in drugo opazovanje, meritve, kartiranje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 90004 Kanalizacija
in delovanje čistilnih naprav.

Pri dejavnosti pod šifro K/74.120, ne
sme družba opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-206008
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00220 z dne 9. 6.
1998 pri subjektu vpisa MALKOM, grad-
beništvo, inženiring in trgovina, Novo
mesto, d.o.o., sedež: Košenice 86, 8000

Novo mesto, pod vložno št. 1/02043/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala iz sredstev druž-
be in razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5550742
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelj: Skube Marjan, Novo me-

sto, Košenice 155, vstop 17. 12. 1991,
vložek: 3,000.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 9. 6. 1998:
60230 Drug kopenski potniški promet.

Rg-2096009
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00212 z dne 8. 6.
1998 pod vložno št. 1/04038/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1306006
Firma: STEPER, storitve, trgovina in

gostinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: STEPER, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, Šmarješka

c. 28
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Kos Vinko, Novo mesto,

Šmarješka c. 28, vstop 20. 5. 1998, vlo-
žek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kos Vinko, imenovan 20. 5. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 6. 1998:
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debe-
lo 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 stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina 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 gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
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pijač in napitkov v drugih lokalih; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

Akt o ustanovitvi d.o.o. z dne 20. 5.
1998.

Rg-206011
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00183 z dne 4. 6.
1998 pri subjektu vpisa MERCATOR – DO-
LENJSKA, trgovina, storitve, d.d., sedež:
Livada 8, 8000 Novo mesto, pod vložno
št. 1/00921/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5002451
Člani nadzornega sveta: Klemenčič Alo-

jz, izstopil 2. 4. 1998 ter Brodnjak Stani-
slav, vstopil 2. 4. 1998.

Rg-206012
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00217 z dne 3. 6.
1998 pri subjektu vpisa BETI TRIKOTAŽNE
TKANINE, Proizvodnja trikotažnih tkanin,
d.o.o., Metlika, sedež: Tovarniška 2,
8330 Metlika, pod vložno št. 1/02527/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5617987
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Badovinac Alenka, razrešena
30. 5. 1998, zastopnik Predovič Gabre, Su-
hor, Bereča vas 15a, imenovan 1. 6. 1998,
kot v.d. direktorja zastopa družbo brez ome-
jitev.

Rg-206013
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00203 z dne 3. 6.
1998 pri subjektu vpisa MAKOMA, d.o.o.,
prodajno servisni center, sedež: Ruma-
nja vas 49, Straža pri Novem mestu, pod
vložno št. 1/03902/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža in
povečanje osnovnega kapitala z novimi vlož-
ki s temile podatki:

Matična št.: 5948380
Sedež: 8351 Straža pri Novem me-

stu, Rumanja vas 51a
Osnovni kapital: 8,500.000 SIT
Ustanovitelj: Košmrl Marijan Jožef, Stra-

ža pri Novem mestu, Rumanja vas 51a,
vstop 23. 7. 1996, vložek 8,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-206014
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00016 z dne 2. 6.
1998 pri subjektu vpisa KOMUNALA NOVO
MESTO, d.o.o., javno podjetje, sedež:
Rozmanova ulica 2, 8000 Novo mesto,
pod vložno št. 1/00098/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5073120
Člani nadzornega sveta: Dimitrič Ada in

Brkić Živojin, oba izstopila 9. 10. 1997 ter

Kovačič Dušan in Žibert Darja, vstopila
20. 11. 1997.

Rg-206146
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00197 z dne 25. 5.
1998 pri subjektu vpisa ZAVAROVALNICA
TILIA, d.d., Novo mesto, delniška zava-
rovalna družba s popolno odgovornost-
jo, sedež: Seidlova 5, 8000 Novo mesto,
pod vložno št. 1/01587/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5063426000
Člani nadzornega sveta: Močivnik Pri-

mož, izstopil 25. 11. 1997 in Saje France,
vstopil 25. 11. 1997.

Rg-206147
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00199 z dne 25. 5.
1998 pri subjektu vpisa TPV, trženje in
proizvodnja opreme vozil, d.d., sedež:
Kandijska c. 60, 8000 Novo mesto, pod
vložno št. 1/01035/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča predložitev zapisnika
skupščine z dne 23. 5. 1998 in spremem-
bo članov nadzornega sveta s temile po-
datki:

Matična št.: 5284112
Člani nadzornega sveta: Borsan Franci,

Manček Vincenc in Štampohar Francka, vsi
izstopili 16. 4. 1998 ter Borsan Fračišek,
Manček Vincenc in Štampohar Francka,
vstopili 23. 5. 1998.

Rg-206148
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00130 z dne 25. 5.
1998 pod vložno št. 1/04036/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1301101
Firma: BERKOPEC & CO. izdelovanje

avtoplastike, d.n.o., Gradac
Skrajšana firma: BERKOPEC & CO.,

d.n.o., Gradac
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 8332 Gradac, Zemelj 2
Ustanovitelja: Berkopec Marjan in Ber-

kopec Jožef, oba Gradac, Zemelj 2, vstopi-
la 1. 4. 1998, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Berkopec Marjan, imenovan 1. 4.
1998, kot direktor zastopa družbo brez
omejitev, družbenik Berkopec Jožef, ime-
novan 1. 4. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 25. 5. 1998:
2416 Proizvodnja plastičnih mas v primarni
obliki; 2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov
in podobnih premazov, tiskarskih barv in
kitov; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih iz-
delkov, d.n.; 2470 Proizvodnja umetnih vla-
ken; 251 Proizvodnja izdelkov iz gume;
2511 Proizvodnja plaščev in zračnic za vo-
zila; 2512 Obnavljanje in protektiranje gum
za vozila; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi
in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas.

Pogodba o ustanovitvi družbe z neome-
jeno odgovornostjo z dne 1. 4. 1998.

Rg-206149
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00159 z dne 25. 5.
1998 pri subjektu vpisa MKO, mehanika,
kovinarstvo, trgovina, Novo mesto,
d.o.o., sedež: Kočevarjeva ulica 1, 8000
Novo mesto, pod vložno št. 1/03785/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala, spremembo po-
slovnih deležev in spremembo družbene po-
godbe z dne 20. 4. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 591539
Osnovni kapital: 7,493.439,90 SIT
Ustanovitelji: Avsec Jože, Mirna peč, Iva-

nja vas 24, vložek 207.904,50 SIT, Blatnik
Marjan, Novo mesto, Jakčeva 19, vložek
207.904,50 SIT, Brulc Jože, Otočec ob
Krki, Gor. Kronovo 3, vložek 207.904,50
SIT, Golob Vesna, Novo mesto, Muhaber
42, vložek 124.872,40 SIT, Gril Marjan,
Uršna sela, Ljuben 98, vložek 957.904,50,
Kapetan Milan, Novo mesto, Danila Bučarja
26, vložek 957.904,50 SIT, Medic Stane,
Otočec ob Krki, Gor. Kronovo 9, vložek
557.904,50 SIT, Merlin Milan, Novo me-
sto, Dolenje Kamence 56, vložek
207.904,50 SIT, Mijoč Ivan, Novo mesto,
Jakčeva ulica 21, vložek 207.904,50 SIT,
Muhič Darko, Novo mesto, Hudo 12, vlo-
žek 207.904,50 SIT, Pate Andrej, Novo
mesto, Gorenje Kamence 10, vložek
557.904,50 SIT, Šmajdek Igor, Novo me-
sto, Šukljetova 30, vložek 207.904,50 SIT,
Tratnik Janez, Novo mesto, Šalijeva ulica
10, vložek 557.904,50 SIT, Virc Leopold,
Novo mesto, Hudo 15, vložek 407.904,50
SIT, Zupančič Marija, Novo mesto, Cesta
brigad 37, vložek 957.904,50 SIT, Zu-
pančič Štefan, Trebnje, Dol pri Trebnjem
12, vložek 957.904,50 SIT – vsi vstopili
24. 8. 1995, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-206150
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00190 z dne 21. 5.
1998 pri subjektu vpisa KOVINOPRODA-
JA, podjetje za prodajo na debelo in
drobno, Trebnje, d.o.o., sedež: Ul. hero-
ja Slaka 34, 8210 Trebnje, pod vložno št.
1/00313/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti, povečanje osnovnega kapitala iz sred-
stev družbe in spremembo akta o ustanovi-
tvi družbe z dne 19. 5. 1998 s temile po-
datki:

Matična št.: 5294550
Sedež: 8210 Trebnje, Obrtniška uli-

ca 33
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelj: Povhe Ludvik, Trebnje, Ul.

heroja Slaka 34, vstop 25. 8. 1989, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 21. 5. 1998:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje 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 Vo-
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dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50402 Trgovina na drob-
no z motornimi kolesi, deli in opremo; 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 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi 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 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom 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 poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem.

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

Rg-206152
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00185 z dne 20. 5.
1998 pri subjektu vpisa Osnovna šola

Šentjernej, p.o., sedež: Prvomajska 9,
8310 Šentjernej, pod vložno št.
1/00010/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšano firmo,
spremembo sedeža – vpis natančnega na-
slova, spremembo ustanovitelja in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5086299
Firma: Osnovna šola Šentjernej
Skrajšana firma: OŠ Šentjernej
Sedež: 8310 Šentjernej, Prvomajska

cesta 9
Ustanovitelj: Skupščina občine Novo me-

sto, izstop 24. 3. 1997; Občina Šentjernej,
Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, vstop 24. 3.
1997, odgovornost: odgovarja do določe-
ne višine.

Dejavnost, vpisana dne 20. 5. 1998:
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izo-
braževanje; 80102 Osnovnošolsko splošno
izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9232 Obratovanje objektov za kultur-
ne prireditve; 92511 Dejavnost knjižnic;
9261 Obratovanje športnih objektov.

Rg-206153
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00186 z dne 18. 5.
1998 pri subjektu vpisa LUMINUS, foto-
grafske in digitalne vizualne komunika-
cije, d.o.o., Novo mesto, sedež: Kolod-
vorska 2, 8000 Novo mesto, pod vložno
št. 1/03982/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov, po-
slovnih deležev, zastopnikov in družbene
pogodbe z dne 27. 11. 1997 s temile po-
datki:

Matična št.: 1201166
Ustanovitelji: Junc Marjan, izstop 27. 11.

1997; Krušič Helena, Dolenjske Toplice,
Pod Cvingerjem 19, vstop 7. 7. 1997, vlo-
žek 200.000 SIT, Radovič Bojan, Novo me-
sto, Kolodvorska 2, vstop 7. 7. 1997, vlo-
žek 1,100.000 SIT; Lazarević Miodrag, No-
vo mesto, Ul. Slavka Gruma 24, vstop 7. 7.
1997, vložek 200.000 SIT – odgovornost:
ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Junc Marjan, razrešen 27. 11. 1997
kot poslovodja, družbenik Radovič Bojan,
razrešen 27. 11. 1997 in imenovan za di-
rektorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-206155
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00200 z dne 2. 6.
1998 pod vložno št. 1/04037/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1306596
Firma: MEDIC TEAM, Trgovina, zasto-

panje, d.o.o.
Skrajšana firma: MEDIC TEAM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, Jerebova

ulica 18
Osnovni kapital: 2,147.352,50 SIT
Ustanovitelj: Medic Andrej, Metlika, Svr-

žaki št. 7, vstop 11. 5. 1998, vložek

2,147.352,50 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Medic Andrej, imenovan 11. 5.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 6. 1998:
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3162 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 3220 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov,
telefonskih in telegrafskih aparatov; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debe-
lo 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 stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 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 ko-
vinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno
z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami 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.; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav.

Akt o ustanovitvi družbe z omejeno od-
govornostjo z dne 11. 5. 1998.

Rg-206157
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00181 z dne 1. 6.
1998 pri subjektu vpisa Osnovna šola
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Škocjan, p.o., sedež: Škocjan 51, 8275
Škocjan, pod vložno št. 1/00032/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšano firmo, spremembo usta-
novitelja in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5086388
Firma: OSNOVNA ŠOLA FRANA ME-

TELKA ŠKOCJAN
Skrajšana firma: OŠ FRANA METELKA

ŠKOCJAN
Ustanovitelj: Skupščina občine Novo

mesto, izstop 29. 10. 1996; Občina Škoc-
jan, Škocjan, Škocjan 67, vstop 29. 10.
1996, odgovornost: odgovarja do določe-
ne višine.

Dejavnost, vpisana dne 1. 6. 1998:
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in
protja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 80101 Dejavnost vrtcev
in predšolsko izobraževanje; 80102 Osnov-
nošolsko splošno izobraževanje.

Rg-206158
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00191 z dne 29. 5.
1998 pri subjektu vpisa KRKA NO-
VOTERM, tovarna steklene volne, d.o.o.,
Novo mesto, sedež: Povhova ul. 2, 8000
Novo mesto, pod vložno št. 1/02248/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme, družbenika,
uskladitev dejavnosti s standarno klasifika-
cijo dejavnosti in spremembo družbene po-
godbe z dne 29. 4. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5584086
Firma: PFLEIDERER NOVOTERM,

tovarna steklene volne, d.o.o., Novo
mesto

Skrajšana firma: PFLEIDERER NOVO-
TERM, d.o.o., Novo mesto

Ustanovitelji: KRKA, tovarna zdravil, d.d.,
Novo mesto, izstop 4. 12. 1997; Pfleiderer
Bau- und Verkehrssysteme AG, izstop
4. 12. 1997; Pfleiderer Aktiengesellschaft,
Neumarkt/Opf. Nemčija, Ingoldstadter
Strasse 51, D-8430, vstop 4. 12. 1997,
vložek 3.664,184.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 29. 5. 1998:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01132 Sadjarstvo; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 2614 Proizvod-
nja steklenih vlaken; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 28511 Galvanizacija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2871 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2914 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2923 Proizvodnja hladilnih in pre-
zračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 2956 Proizvodnja strojev za druge

posebne namene; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3430 Proizvodnja de-
lov in dodatne opreme za motorna vozila in
njihove motorje; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izola-
cijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5551 Sto-
ritve menz; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-206159
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00195 z dne 28. 5.
1998 pri subjektu vpisa PODGORJE, to-
varna ploskovnega pohištva, d.o.o.,
Šentjernej, sedež: Trubarjeva 14, 8310
Šentjernej, pod vložno št. 1/01866/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5518601
Ustanovitelji: Adria Caravan, Tovarna pri-

kolic, Novo mesto, d.d. – v stečaju, Novo
mesto, Skalickega 1, vstop 17. 6. 1991,
vložek 22,217.371,20 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Žabkar Alojz, Šentjernej, Za-
meško 12; Žagar Boštjan, Škocjan, Grmov-
lje 2; Žulič Martina, Kostanjevica na Krki,
Oštrc 21; Župan Stane, Šentjernej, Brezje
10; Ambrožič Alojz, Šentjernej, Šmalčja vas
4; Barbič Stanka, Podbočje, Šutna 17; Ba-
rič Franc, Šentjernej, Trubarjeva cesta 11,
Bašelj Milena, Šentjernej, Ostrog 25; Ber-
dik Martin, Šentjernej, Veliki Ban 4; Bevk
Tomaž, Šentjernej, Dol. Stara vas 37; Blat-
nik Franc, Šentjernej, Gor. Vrhpolje 18;
Bohte Stanislav, Šentjernej, Ostrog; Brajdič
Bogdan, Šentjernej, Trdinova cesta 21;

Bratkovič Blaž, Šentjernej, Cerovi log 24;
Bratkovič Franc, Šentjernej, Cerovi log 24;
Bratkovič Jože, Šentjernej, Mihovo 5; Brat-
kovič Jože, Šentjernej, Mihovo 4; Bregar
Franc, Šentjernej, Cerovi log 105; Bregar
Franc, Škocjan, Stara Bučka 13; Bregar
Jožica, Šentjernej, Cerovi log 105; Conta
Marjan, Šentjernej, Cerovi log 22; Bregar
Martin, Šentjernej, Cerovi log 29; Bregar
Simon, Šentjernej, Cerovi log 29; Bukovec
Bruno, Novo mesto, Westrova ul. 28; Ce-
kota Štefka, Šentjernej, Gornje Vrhpolje;
Cerinšek Marjan, Brusnice, Ratež 55; Ci-
merman Tomaž, Šentjernej, Razdrto 9; Con-
ta Franc, Šentjernej, Gor. Vrhpolje 36; Bre-
gar Majda, Šmarješke Toplice, Bela Cerkev
33; Cunta Vera, Šentjernej, Gor. Vrhpolje
36; Cujnik Ladislav, Šentjernej, Groblje 53;
Cunk Marija, Podbočje, Vel. Mraševo 32;
Cvelbar Anton, Šentjernej, Dol. Vrhpolje 30;
Cvelbar Janez, Šentjernej, Kotarjeva cesta
6; Drmaž Anica, Kostanjevica na Krki, Dol.
Prekopa 9; Dundovič Perica, Kostanjevica
na Krki, Ulica talcev 3; Dvojmoč Franc, Ko-
stanjevica na Krki, Koprivnik 2; Franko Mar-
jan, Kostanjevica na Krki, Resljeva 4; Furar
Majda, Šentjernej, Ilirska 4; Globevnik Mar-
tina, Šentjernej, Trdinova cesta 7; Gorenc
Andrej, Šentjernej, Šmarje 25; Gorenc Jel-
ka, Šentjernej, Vrh 13; Gorenc Majda, Šent-
jernej, Cerovi log 33; Gorišek Franc, Šent-
jernej, Zapuže 3; Gorišek Janez, Šentjer-
nej, Cesta okt. žrtev 42; Gorišek Tomaž,
Šentjernej, Dol. Stara Vas 41; Grabnar Ma-
rija, Šentjernej, Razdrto 4; Grubar Jože,
Šentjernej; Gor. Vrhpolje 77; Grubar Mar-
jan, Šentjernej, Orehovica 5; Grubar Matej,
Šentjernej, Dobravica 32; Grubar Matija,
Šentjernej, Javorovica 11; Grubar Suada,
Šentjernej, Gor. Vrhpolje 77; Grubar Tonč-
ka, Šentjernej, Mali Ban 3; Grubar Štefan,
Šentjernej, Veliki Ban 6; Hosta Jože, Šent-
jernej, Volčkova vas 18; Hočevar Franc,
Šentjernej, Šmalčja vas 11; Hočevar Lado,
Škocjan, Stara vas 8; Hočevar Magda,
Škocjan, Dobrava 15; Hruševar Silvo, Ra-
ka, Križišče 8; Hudoklin Alojz, Šentjernej,
Gor. Vrhpolje 77; Hudoklin Jože, Šentjer-
nej, Vrh 20; Hudoklin Jože, Šentjernej, No-
vomeška 28; Hudoklin Jožica, Šentjernej,
Gor. Stara vas 18; Hudoklin Robert, Šent-
jernej, Vrh 20; Hudoklin Tone, Šentjernej,
Gor. Stara vas 18; Hudorovac Regina, Šent-
jernej, Trdinova cesta 20; Jakše Stanko,
Šentjernej, Trdinova cesta 11; Jarkovič
Damjan, Škocjan, Dobrava 6; Jarkovič
Franc, Škocjan, Dobrava 6; Jenškovec Ma-
rija, Šentjernej, Dobravica 6; Jerak Bojan,
Škocjan, Dobrava 17; Jerele Boris, Šent-
jernej, Na gmajno 17; Jevnik Milka, Šent-
jernej, Dol. Stara vas 53; Jevnikar Jože
Šentjernej, Mali Ban 7; Jevnikar Marjan,
Šentjernej, Veliki Ban 9, Jevnikar Slavica,
Šentjernej, Veliki Ban 9; Jordan Dejan,
Šentjernej, Staro sejmišče 13; Jordan Ivan-
ka, Kostanjevica na Krki, Dol. Prekopa 17a;
Jordan Janez, Šentjernej, Dol. Stara vas
48; Jordan Janez, Kostanjevica na Krki,
Ljubljanska 11; Jordan Jožica, Šentjernej,
Groblje 34; Jordan Marija, Raka, Smednik
8; Jordan Nada, Šentjernej, Dol. Stara vas
48; Jurečič Franc, Podbočje, Vel. Mraševo
2; Kalčič Franc, Novo mesto, Gotna vas 5;
Kalčič Petan Slavka, Novo mesto, Gotna
vas 5; Kastelic Jože, Otočec ob Krki, Ždinja
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vas 5a; Kavšek Milena, Kostanjevica na Kr-
ki, Dobe 12; Kerin Robert, Kostanjevica na
Krki, Slinovce 9; Kirar Vida, Škocjan, Buč-
ka 38; Kirn Jože, Raka, Smednik 13; Klav-
šar Janez, Brežice, Kregarjeva 60; Koželj
Boris, Šentjernej, Loka 1b, Koželj Martina,
Šentjernej, Loka 3a; Koželj Silvester, Šent-
jernej, Loka 3a; Kociper Dušan, Kostanjevi-
ca na Krki, Oštrc 23, Kodrič Jožica, Šent-
jernej, Ostrog 6; Kolenc Janko, Škocjan,
Dol. Dole 7; Kos Jože, Šentjernej, Cerovi
log 9; Kosmač Boštjan, Šentjernej, Gor.
Stara vas 4; Kosmač Jože, Šentjernej, Mr-
šeča vas 7; Kostanjšek Marijan, Šentjernej,
Kotarjeva cesta 2a; Kovačič Ivan, Šentjer-
nej, Zameško 21; Kovačič Jože, Šentjer-
nej, Drama 11; Kovačič Liljana, Šentjernej,
Vratno 12; Kovačič Majda, Šentjernej, Vrat-
no 12; Kovačič Tončka, Šentjernej, Za-
meško 21; Košak Andreja, Šentjernej, Za-
meško 24; Kranjc Majda, Kostanjevica na
Krki, Dobe 23; Križe Rozalija, Raka, Mikote
10; Kuhar Franc, Kostanjevica na Krki, Sli-
novce 10; Kuhar Tatjana, Šentjernej, Grob-
lje 36; Lakner Vinko, Šentjernej, Cesta okt.
žrtev 6b; Lekše Andrej, Brežice, Krška vas
339; Lešnjak Jožica, Šentjernej, Šmarje 27;
Lindič Vida, Škocjan, Dol. Stara vas 43;
Luzar Davorin, Brusnice, Ratež 19a; Luzar
Franc, Šentjernej, Kotarjeva cesta 6; Lu-
štek Franc, Kostanjevica na Krki, Gorjupo-
va 6a; Martinčič Marjetka, Kostanjevica na
Krki, Vel. Vodenice 11; Martinčič Roman,
Kostanjevica na Krki, Vel. Vodenice 11;
Martinčič Stane, Šentjernej, Hrvaški brod
1; Maznik Janez, Šentjernej, Grbe 1; Maz-
nik Robert, Šentjernej, Grbe 1; Maznik Ro-
man, Šentjernej, Gor. Maharovec 12; Med-
le Janez, Šentjernej, Prvomajska 12; Med-
vešek Lado, Šentjernej, Prvomajska c. 18;
Menič Franc, Šentjernej, Pristavica 3; Me-
sojedec Milan, Šentjernej, Razdrto 1; Me-
telko Martin, Raka, Ravno 4; Miklavčič Ve-
ronika, Šentjernej, Roje 16; Mojstrovič Du-
šan, Škocjan, Dobrava 44; Mramor Jože,
Šentjernej, Ostrog 22; Murn Alojz, Kosta-
njevica na Krki, Dol. Prekopa 5; Narat Dra-
gica, Šentjernej, Cesta okt. žrtev 5; Narat
Jernej, Šentjernej, Cesta okt. žrtev 5; Olo-
vec Jože, Kostanjevica na Krki, Oštrc 34;
Olovec Sabina, Kostanjevica na Krki, Oštrc
43; Pacek Jožica, Podbočje, Brod 13; Pa-
vlenč Silva, Šentjernej, Roje 3; Pavlič An-
ton, Šentjernej, Gor. Vrhpolje 11; Penca
Milan, Šentjernej, Dol. Mokro polje 13; Pir-
nar Žulič Tatjana, Šentjernej, Ostrog 33;
Ponikvar Irena, Šentjernej, Dol. Gradišče
13; Prah Janez, Šentjernej, Sela 4; Praznik
Franc, Škocjan, Dobruška vas 25; Prhne
Marija, Šentjernej, Cerovi log 12; Primc Pa-
vlina, Škocjan, Dobruška vas 6; Rangus Jo-
že, Šentjernej, Veliki Ban 17; Račič Moni-
ka, Leskovec pri Krškem, Vihre 9; Rebernik
Marija, Šentjernej, Kotarjeva cesta 4; Reb-
selj Ivan, Šentjernej, Šentjakob 10; Rebselj
Jože, Kostanjevica na Krki, Dol. Prekopa
11; Rabselj Marija, Šentjernej, Šentjakob
10; Rojc Robert, Šentjernej, Loka 4; Rud-
man Jožica, Šentjernej, Groblje 50; Ruper-
čič Božidar, Ljubljana, Babskova pot 11;
Simončič Jože, Šentjernej, Vratno 13; Si-
mončič Ludvik, Šentjernej, Zapuže 18; Si-
mončič Majda, Šentjernej, Zapuže 18; Sin-
tič Boris, Kostanjevica na Krki, Oštrc 31;
Sintič Martin, Šentjernej, Ostrog 23; Sintič

Mihaela, Šentjernej, Ostrog 23; Skubic Sil-
va, Kostanjevica na Krki, Gor. Prekopa 25;
Strojin Marko, Šentjernej, Groblje 47; To-
mažin Anton, Novo mesto, Ragovo 6; To-
mažin Štefka, Šentjernej, Šentjakob 4; Tom-
šič Stanka, Šentjernej, Promajska c. 8; Ve-
gelj Vinko, Kostanjevica na Krki, Kočarija
12; Verbič Ciril, Kostanjevica na Krki, Sela
5; Vovk Mihelca, Šentjernej, Vratno 1; Vov-
ko Jerica, Škocjan, Škocjan 66; Vrhovšek
Jože, Šentjernej, Dol. Stara vas 22; Zagorc
Andrej, Šentjernej, Apnenik 8; Zagorc An-
ton, Šentjernej, Gor. Brezovica 37; Zagorc
Boštjan, Šentjernej, Gor. Brezovica 37; Za-
gorc Janez, Šentjernej, Vratno 8; Zagorc
Jelka, Šentjernej, Gor. Vrhpolje 40; Zagorc
Jože, Šentjernej, Vratno 5; Zagorc Tomaž,
Šentjernej, Gor. Vrhpolje 37; Zagorc Vinko,
Semič, Vrčiče 7; Zagorc Čalista, Semič,
Vrčiče 7; Zagorc-Penca Stanka, Šentjernej,
Šmalčja vas 32; Zalokar Franc, Šentjernej,
Dol. Stara vas 25; Zorko Albert, Novo me-
sto, Vidmarjeva ulica 7; Zorko Marija, Raka,
Sela 21; Zupančič Jože, Kostanjevica na
Krki, Dol. Prekopa 30; Šinkovec Jože, Šent-
jernej, Dol. Morko Polje 10; Škal Jerneja,
Šentjernej, Vrh 11; Škedelj Jože, Šentjer-
nej, Volčkova vas 6; Šuštaršič Dušan, Šent-
jernej, Staro sejmišče 53; Švalj Stanko, Ko-
stanjevica na Krki, Kočarija 10; Črtalič Mi-
ran, Kostanjevica na Krki, Dobrava 1; Me-
telko Fanika, Raka, Mikote 8; vsi vstopili
21. 4. 1998 in so imetniki skupnega po-
slovnega deleža; odgovornost: ne odgovar-
jajo; skupni poslovni delež, vložek
5,554.342,80 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Pogodba o ureditvi medsebojnih razme-
rij s poravnavo z dne 21. 4. 1998.

Rg-206160
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00209 z dne 29. 5.
1998 pri subjektu vpisa K.A.B., d.o.o., pro-
jektiranje in urbanizem, Novo mesto, se-
dež: Glavni trg 2, 8000 Novo mesto, pod
vložno št. 1/00814/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev dejavnosti z
uredbo o uvedbi in uporabi standardne kla-
sifikacije dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5353688
Dejavnost, vpisana dne 29. 5. 1998:

5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7230 Ob-
delava podatkov; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje.

Rg-206161
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00187 z dne 28. 5.

1998 pri subjektu vpisa KARTONAŽA GRU-
BAR, d.o.o., sedež: Dobravica 32, 8310
Šentjernej, pod vložno št. 1/02941/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki,
uskladitev dejavnosti s standarno klasifika-
cijo dejavnosti in spremembo akta o usta-
novitvi z dne 12. 5. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5742872
Osnovni kapital: 10,158.801 SIT
Ustanovitelj: Grubar Dejan, Šentjernej,

Gorenje Vrhpolje 8a, vstop 16. 1. 1993,
vložek 10,158.801 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 28. 5. 1998:
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 6024
Cestni tovorni promet; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-206162
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00164 z dne 28. 5.
1998 pri subjektu vpisa VAKO, hladilna
tehnika Črnomelj, d.o.o., sedež: Kolod-
vorska 56b, 8340 Črnomelj, pod vložno
št. 1/00391/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti z uredbo
o uvedbi in uporabi standarne klasifikacije
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5305993
Dejavnost, vpisana dne 28. 5. 1998:

2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2971 Proizvodnja električ-
nih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvod-
nja neelektričnih gospodinjskih aparatov in
naprav; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
4521 Splošna gradbena dela; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tek-
stilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
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no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje.

Pri dejavnosti pod šifro K/74.12, ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-206165
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00201 z dne 26. 5.
1998 pri subjektu vpisa REVOZ, podjetje
za proizvodnjo in komercializacijo avto-
mobilov, d.d., sedež: Belokranjska cesta
4, 8000 Novo mesto, pod vložno št.
1/01196/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo člana nadzornega sve-
ta, spremembo dejavnosti in spremembo
statuta z dne 21. 4. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5405084
Člani nadzornega sveta: Gomez Joseph

Manuel, izstop 21. 4. 1998 ter Auroy Mic-
hela, vstop 21. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 26. 5. 1998;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-206210
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00235 z dne 26. 6.
1998 pri subjektu vpisa VIZIJA, družba za
upravljanje investicijskih skladov, d.o.o.,
Novo mesto, sedež: Novi trg 11, 8000
Novo mesto, pod vložno št. 1/03640/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov zaradi odsvojitve po-
slovnega deleža s temile podatki:

Matična št.: 5858127
Ustanoviteljica: Kukovec Andreja, izstop

20. 4. 1995; Janžekovič Kavšek Alenka,
Črnomelj, Belokranjskega odreda 1/A, vs-
top 13. 2. 1995, vložek 50.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-206212
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00226 z dne 15. 6.
1998 pri subjektu vpisa VITA marketing,
trgovina in šport, Trebnje, d.o.o., sedež:
Rožna ulica 7, 8210 Trebnje, pod vložno
št. 1/01540/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, poveča-
nje osnovnega kapitala, uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti in
spremembo akta o ustanovitvi družbe z dne
8. 5. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5451558
Sedež: 8210 Trebnje, Baragov trg 1
Osnovni kapital: 13,427.000 SIT
Ustanovitelj: Grandovec Marko, Trebnje,

Dol. Medvedje selo, 2a, vstop 18. 12.
1990, vložek 13,427.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 6. 1998:
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško

opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 5522 Storitve kampov; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Toče-
nje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj, s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 71401 Izposoja-
nje športne opreme; 73201 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju druž-
boslovja; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 8042 Drugo izobraževa-
nje; 9261 Obratovanje športnih objektov;
9262 Dejavnost marin in smučarskih cen-
trov, druge športne dejavnosti; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-206213
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00170 z dne 12. 6.
1998 pri subjektu vpisa GOSTINSTVO
“BELA KRAJINA” ČRNOMELJ, d.o.o., se-
dež: Kolodvorska 62, 8340 Črnomelj,
pod vložno št. 1/00830/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
kov in spremembo pooblastil zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5494915
Ustanovitelja: Sklad Reublike Slovenije

za razvoj, izstop 19. 12. 1997; Zlata Mo-
neta, pooblaščena investicijska družba,
d.d., Maribor, Strossmayerjeva 30, vstop
19. 12. 1997, vložek 20,738.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Zlata Moneta II,
pooblaščena investicijska družba, d.d.,
Strossmayerjeva 30, vstop 19. 12. 1997,
vložek 20,739.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Papež Valentin, Črnomelj, Kurirska
6, razrešen 27. 3. 1998 in ponovno imeno-
van kot začasni direktor v funkciji uprave, ki
je upravičen zastopati za vsa pravna deja-
nja, ki spadajo v pravno sposobnost druž-
be, z naslednjimi omejitvami: pri sklepanju
pogodb o pridobitvi, odtujitvi ali obremenitvi
nepremičnin le ob predhodnem – pisme-
nem soglasju PID Zlata Moneta, d.d., in PID
Zlata Moneta II. d.d., pri sklepanju pogodb
o najetju posojila ali kredita nad vrednostjo
3,000.000 SIT ob predhodnem pismenem
soglasju družbenikov PID Zlata Moneta,
d.d., in PID Zlata Moneta II., d.d., pri spre-
jemanju sklepov o investicijah nad vrednost-
jo 1,000.000 SIT ob predhodnem pisme-
nem sogalsju družbenikov PID Zlata Mone-
ta, d.d., in PID Zlata Moneta II., d.d.

Rg-206214
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00148 z dne 11. 6.
1998 pri subjektu vpisa DANEX ART, li-
kovna dejavnost, trgovina in storitve, No-
vo mesto, d.o.o, sedež: Ljubljanska 27,
8000 Novo mesto, pod vložno št.

1/02928/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti, spremembo zastopnikov in njihovih
pooblastil ter spremembo družbene po-
godbe z dne 20. 4. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5724325
Ustanovitelja: Rupčić Dane, Karlovac,

Miroslava Krleže 8b, vstop 31. 1. 1992,
vložek 754.905 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Tomović Sandra, izstop 20. 4.
1998; Rupčić Duško, Karlovac, Miroslava
Krleže 8, vstop 20. 4. 1994, vložek 10.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: druž-
benik Rupčić Dane, razrešen 20. 4. 1998
kot namestnik direktorice in imenovan za di-
rektorja, ki zastopa družbo brez omejitev;
direktorica Tomović Sandra, razrešena
20. 4. 1998; prokuristka Rupčić Radmila,
Karlovac, Miroslava Krleže 8b, imenovana
20. 4. 1998; prokurist Rupčić Duško, Karlo-
vac, Miroslava Krleže 8, imenovan 20. 4.
1994; prokurist Kosjer Saša, Novo mesto,
Seidlova 34, imenovan 20. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 11. 6. 1998:
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2222 Drugo tiskarstvo; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 3661 Pro-
izvodnja bižuterije; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 8042 Drugo
izobraževanje; 9112 Dejavnost strokovnih
združenj; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-206215
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 96/00389 z dne 10. 6.
1998 pri subjektu vpisa BELOKRANJSKI
MUZEJ METLIKA, p.o., sedež: Trg svobo-
de 4, 8330 Metlika, pod vložno št.
1/00037/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, org. oblike in
ustanoviteljev, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti in uskladitev
z zakonom o zavodih s temile podatki:

Matična št.: 5052149
Firma: BELOKRANJSKI MUZEJ MET-

LIKA
Pravnoorg. oblika: zavod
Osnovni kapital: 8,572.000 SIT
Ustanovitelji: Okrajni ljudski odbor Novo

mesto je z odl. št. 01/3-2244/1-58 dne
12. 4. 1958 prenesel ustanoviteljske pravi-
ce na Občinski LO Metlika, izstop 8. 11.
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1996; Občina Metlika, Metlika, Mestni trg
24, vstop 8. 11. 1996, odgovornost: odgo-
varja do določene višine; Skupščina Obči-
ne Metlika, izstop 8. 11. 1996; Občina Čr-
nomelj, Črnomelj, Trg svobode 3, vstop
8. 11. 1996, odgovornost: odgovarja do
določene višine; Občina Semič, Semič,
14/a, vstop 8. 11. 1996, odgovornost: od-
govarja do določene višine.

Dejavnost vpisana dne 10. 6. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi iz-
delki; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
74841 Prirejanje razstav sejmov in kongre-
sov; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvar-
janje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij;
9251 Dejavnost knjižnic in arhivov; 9252 De-
javnost muzejev, varstvo kulturne dediščine.

Odlok o ustanovitvi Belokranjskega mu-
zeja Metlika z dne 8. 11. 1996.

Odlok o spremembah in dopolnitvah od-
loka o ustanovitvi Belokranjskega muzeja
Metlika z dne 10. 4. 1998.

Rg-206218
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00243 z dne 24. 6.
1998 pri subjektu vpisa ADRIA MOBIL, Pro-
izvodnja, tgovina in storitve, d.o.o., Novo
mesto, sedež: Skalickega 1, 8000 Novo
mesto, pod vložno št. 1/01671/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža, spremembo naziva ustanovitelja,
uskalditev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti in spremembo akta o ustano-
vitvi z dne 23. 4. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5479541
Sedež: 8000 Novo mesto, Belokranj-

ska 4
Ustanovitelj: Hermes trgovina, proizvod-

nja in storitve, d.o.o., izstop 23. 4. 1998;
Adera družba za promet z nepremičninami,
Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Beethovnova
14, vstop 23. 4. 1998, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 24. 6. 1998:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 2040 Proizvodnja lesene embala-
že; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz le-
sa; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2873 Pro-
izvodnja izdelkov iz žice; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 3420
Proizvodnja karoserij za vozila, proizvodnja
prikolic in polprikolic; 3550 Proizvodnja dru-
gih vozil, d.n.; 3611 Proizvodnja sedežne-
ga pohištva; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
6024 Cestni tovorni promet; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-

nosti, davčno svetovanje; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje.

Pri dejavnosti pod šifro K/74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-206220
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00219 z dne 19. 6.
1998 pri subjektu vpisa KLOBUČAR & CO
šiviljstvo in trgovina, d.n.o., sedež: Pod
gozdom 11, 8340 Črnomelj, pod vložno
št. 1/03238/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika in za-
stopnika, uskladitev dejavnosti z uredbo o
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5782651
Ustanoviteljica: Klobučar Marija, izstop

20. 5. 1998; Klobučar Nataša, Črnomelj,
Pod gozdom 11, vstop 20. 5. 1998, vložek
50.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenica Klobučar Marija, razrešena
20. 5. 1998 kot namestnica direktorja;
družbenica Kobučar Nataša, imenovana
20. 5. 1998 kot namestnica direktorja za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 6. 1998:
1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah, 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7230
Obdelava podatkov; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Pri dejavnosti pod šifro K/74.12, ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-206222
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00025 z dne 17. 6.
1998 pri subjektu vpisa DOLENJSKA BAN-
KA, d.d., sedež: Seidlova cesta 3, 8000
Novo mesto, pod vložno št. 1/00105/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o pogojnem povečanju osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5026067
Vpiše se sklep zbora Dolenjske banke,

d.d., z dne 19. 5. 1998 da se je osnovni
kapital v letu 1997 pogojno povečal za
72,000.000 SIT, zaradi uresničitve pravice
imetnikov zamenljivih obveznic do zamenja-
ve v delnice.

Rg-206223
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00221 z dne 19. 6.
1998 pri subjektu vpisa DOLENJSKA BAN-
KA, d.d., sedež: Seidlova cesta 3, 8000
Novo mesto, pod vložno št. 1/00105/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5026067
Vpis spremembe statuta, sprejete na

zboru banke, dne 19. 5. 1998 in sklepu
upravnega odbora banke, dne 3. 6. 1998.

Rg-206224
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00240 z dne 18. 6.
1998 pri subjektu vpisa DOLENJSKA BAN-
KA, d.d., Seidlova cesta 3, 8000 Novo
mesto, pod vložno št. 1/00105/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča skupni znesek
pogojno povečanega osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5026067
Osnovni kapital: 2.228,360.000 SIT.

Rg-206826
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00222 z dne 6. 7.
1998 pri subjektu vpisa GIKOM svetova-
nje, inženiring in trgovina, d.o.o., sedež:
Jurčičeva ulica 22, 8210 Trebnje, pod
vložno št. 1/03964/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 1190008
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Gole Janez, razrešen 1. 6. 1998;
družbenica Gole-Reberšak Vanja, Trebnje,
Jurčičeva 22, razrešena 1. 6. 1998 kot na-
mestnica direktorja in imenovana za direk-
torico, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-206828
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00282 z dne 6. 7.
1998 pri subjektu vpisa STEPER storitve,
trgovina in gostinstvo, d.o.o., sedež:
Šmarješka c. 28, 8000 Novo mesto, pod
vložno št. 1/04038/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča razširitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 1306006
Dejavnost, vpisana dne 6. 7. 1998: 9261

Obratovanje športnih objektov; 92622 De-
javnost smučarskih centrov in smučišč; 9303
Druge storitve za nego telesa.

Rg-206829
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00274 z dne 6. 7.
1998 pri subjektu vpisa GOZDNO GOSPO-
DARSTVO NOVO MESTO, d.d., sedež:
Gubčeva 15, 8000 Novo mesto, pod vlož-
no št. 1/00051/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča razširitev dejavnosti in spre-
membo statuta z dne 23. 6. 1998 s temile
podatki:

Matična št.: 5142504
Dejavnost, vpisana dne 6. 7. 1998:

2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 60230 Drug kopen-
ski potniški promet.

Rg-206830
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00228 z dne 3. 7.
1998 pri subjektu vpisa MERCATOR - DO-
LENJSKA trgovina, storitve, d.d., sedež:
Livada 8, 8000 Novo mesto, pod vložno
št. 1/00921/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov, ime-
novanje - vpis nazivov članom nadzornega
sveta, razširitev dejavnosti in spremembo
statuta z dne 2. 4. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5002451
Oseba, pooblaščena za zastopanje: član

uprave Videtič Janez, razrešen 5. 6. 1998;



Stran 6506 / Št. 68-69 / 9. 10. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

član uprave Jevnikar Franc, razrešen 5. 6.
1998; zastopnik Hribar Stanislav, Novo me-
sto, Ljubljanska cesta 52, razrešen 5. 6.
1998 kot predsednik uprave in imenovan
za generalnega direktorja družbe ki mora
pridobiti soglasje nadzornega sveta za na-
slednje posle: pridobitev, odtujitev in obre-
menitev nepremičnin; ustanavljanje in uki-
njanje družb in podružnic doma in v tujini;
investicije, prodaja in nakup osnovnih sred-
stev, ki v poslovnem letu presegajo zneske,
določene v vsakdanjem veljavnem gospo-
darskem načrtu koncerna; nakup ali proda-
ja patentov, blagovnih znamk, najetje in da-
janje kreditov ter poroštev, če ti posli niso
predvideni v letnem planu družbe ali niso v
zvezi z dejavnostjo družbe; nakup delnic
oziroma poslovnih deležev v dolgoročno
lastništvo in njihovo prodajo; vzpostavitev in
ukinjanje bančnih povezav.

Člani nadzornega sveta: Brodnjak Stani-
slav izstopil 5. 6. 1998 ter istega dne ime-
novan za predsednika nadzornega sveta;
Tomšič Stanislav, izstopil 5. 6. 1998 ter iste-
ga dne imenovan za namestnika predsedni-
ka nadzornega sveta.

Dejavnost, vpisana dne 3. 7. 1998:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 01411 Urejanje in vzdr-
ževanje parkov, vrtov in zelenih športnih po-
vršin; 01412 Druge storitve za rastlinsko
pridelavo; 02010 Gozdarstvo; 02020 Goz-
darske storitve; 1513 Proizvodnja mesnih
izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 De-
javnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja pre-
pečenca in piškotov, proizvodnja trajnega
peciva in slaščic; 1589 Proizvodnja drugih
živil, d.n.; 2010 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2874 Proizvodnja vijačnega ma-
teriala, vezi, verig, vzmeti; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4542 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5245

Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5271 Po-
pravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 55111 Dejavnost ho-
telov z restavracijo; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj, s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje.

Pri dejavnosti pod šifro G/51.180, ne
sme družba opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti
pod šifro K/74.120, ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Rg-206831
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00147 z dne 24. 4.
1998 pri subjektu vpisa DOLENJSKI IN-
VESTICIJSKI SKLAD pooblaščena inve-
sticijska družba, d.d., Novo mesto, Novi
trg 11, sedež: Novi trg 11, 8000 Novo
mesto, pod vložno št. 1/03673/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča pripojitev k
družbi: Prvi investicijski sklad pooblaščena
investicijska družba, d.d., Ljubljana, Trdino-
va 4, vpisani pod vl. št. 1/25548/00 OS
Ljubljana s temile podatki:

Matična št.: 5856663
Pripojitev k družbi s firmo: Prvi investi-

cijski sklad, pooblaščena investicijska
družba, d.d., Trdinova 4, Ljubljana, na
podlagi pripojitvene pogodbe z dne 16. 3.
1998.

Pripojitev začne veljati z vpisom v regi-
ster po sedežu prevzemne družbe.

Rg-206833
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00251 z dne 3. 7.
1998 pri subjektu vpisa KOVINAR kovi-
narstvo in trgovina, Novo mesto, d.d.,
sedež: Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo
mesto, pod vložno št. 1/00028/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
članov nadzornega sveta in spremembo sta-
tuta z dne 22. 6. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5144191
Člani nadzornega sveta: Kovačič Janko

– predsednik, Ban Samo in Vovk Fani, vsi
izstopili 22. 6. 1998 ter Dulc Mojca, Turk
Bernarda in Žura Andrej, vstopili 22. 6.
1998.

Rg-206835
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00253 z dne 3. 7.
1998 pod št. vložka 1/04040/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1316931
Firma: STUDIO VRTINEC Video pro-

dukcija, d.o.o.,
Skrajšana firma: Studio Vrtinec, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež:  8000  Novo  mesto,  Gotna

vas 54
Osnovni kapital: 3.300.000 SIT

Ustanovitelj: Kastelic Primož, Novo me-
sto, Gotna vas 54, vstop 11. 6. 1998, vlo-
žek 3,300.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kastelic Primož, imenovan 11. 6.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 7. 1998:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj, s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 74130 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 74140 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92110
Snemanje fimov in videofilmov; 92120 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 92310 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 92320
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 92340 Druge razvedrilne dejavno-
sti, d.n.

Akt o ustanovitvi družbe z omejeno od-
govornostjo z dne 11. 6. 1998.

Rg-206836
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00268 z dne 3. 7.
1998 pri subjektu vpisa DPB VIZIJA poob-
laščena investicijska družba, d.d., Novo
mesto, sedež: Novi trg 11, 8000 Novo
mesto, pod vložno št. 1/03684/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega (odobrenega) kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5867690
Osnovni kapital: 4.300,112.000 SIT.

Rg-206837
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00267 z dne 2. 7.
1998 pri subjektu vpisa DPB VIZIJA poob-
laščena investicijska družba, d.d., Novo
mesto, sedež: Novi trg 11, 8000 Novo
mesto, pod vložno št. 1/03684/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča pooblastilo
upravi za povečanje osnovnega kapitala
(odobreni kapital) s temile podatki:

Matična št.: 5867690
Vpiše se pooblastilo upravi, dano v točki

6.3.1. statuta z dne 11. 7. 1994, da se
osnovni kapital v letu 1997 poveča za 1%
od nominalne vrednosti osnovnega kapitala
investicijske družbe z izdajo 32.076 delnic
iz naslova odobrenega kapitala za
32,076.000 SIT. Delnice se izdajo kot pla-
čilo 1% provizije za upravljanje Viziji, družbi
za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o.,
Novo mesto, kot nadomestilo za upravljanje
v letu 1997.

Rg-206839
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00184 z dne 30. 6.
1998 pri subjektu vpisa KRKATUR avtobu-
sno in turistično podjetje, d.o.o., Novo
mesto, Kočevarjeva 2, 8000 Novo me-
sto, pod št. vložka 1/03972/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenika zaradi odsvojitve poslovnega de-
leža, spremembo zastopnika ter spremem-
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bo akta o ustanovitvi z dne 23. 6. 1998 s
temile podatki:

Matična št.: 1190601
Ustanovitelj: Koratur, avtobusni promet

in turizem, d.d., Prevalje, Perzonali 48, vs-
top 16. 5. 1997, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Real, storitve
financiranja, svetovanja in trženja, d.o.o.,
Novo mesto, izstop 24. 3. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Dulc Mojca, razrešena 24. 3.
1998 kot namestnica direktorja.

Rg-206840
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00247 z dne 30. 6.
1998 pri subjektu vpisa FINRAC Družba
za poslovne storitve, d.o.o., Mirna, se-
dež: Cesta III. bataljona VDV 41, 8233
Mirna, pod vložno št. 1/03806/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža – natančnega naslova s temile po-
datki:

Matična št.: 5921368
Sedež: 8233 Mirna, Glavna cesta 41

Rg-206842
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00241 z dne 30. 6.
1998 pri subjektu vpisa TRGOVINA
NOVOTEKS, d.o.o., sedež: Foersterjeva
6, 8000 Novo mesto, pod vložno št.
1/01203/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika in člana
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5040060
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Bregar Bruno, razrešen 12. 6. 1998
kot v.d. direktorja; direktor Murgelj Ivan, No-
vo mesto, Ragovska 12, imenovan 12. 6.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Murgelj Ivan –
predsednik, izstopil 30. 6. 1998, Bencik
Bojan, vstopil 30. 6. 1998.

Rg-206843
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00299 z dne 29. 6.
1998 pri subjektu vpisa ZDRAVSTVENI
DOM TREBNJE p.o., sedež: Golijev trg 3,
8210 Trebnje, pod vložno št.
1/01848/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, zastopnika in
statuta, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti in uskladitev z zako-
nom o zavodih s temile podatki:

Matična št.: 5054583
Firma: Zdravstveni dom Trebnje
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Bilbija Ana, razrešena 30. 6. 1997
kot v.d. direktorice; direktor Humar Bogo-
mir, Trebnje, Gubčeva cesta 4A, imenovan
1. 7. 1997, zastopa družbo brez omejitev,
razen da o prodaji oziroma obremenitvah
nepremičnin odloča s soglasjem ustanovi-
telja.

Dejavnost, vpisana dne 29. 6. 1998:
85121 Osnovna zdravstvena dejavnost;
85122 Specialistična ambulantna dejav-
nost; 85130 Zobozdravstvena dejavnost;
85141 Samostojne zdravstvene dejavnosti,
ki jih ne opravljajo zdravniki.

Statut z dne 24. 4. 1992 ter odlok o spre-
membi odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Zdravstveni dom Trebnje z dne 11. 2. 1998.

Rg-206845
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00235 z dne 26. 6.
1998 pri subjektu vpisa VIZIJA družba za
upravljanje investicijskih skladov, d.o.o.,
Novo mesto, sedež: Novi trg 11, 8000
Novo mesto, pod vložno št. 1/03640/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov zaradi odsvojitve po-
slovnega deleža s temile podatki:

Matična št.: 5858127
Ustanoviteljica: Kukovec Andreja, izstop

20. 4. 1995; Janžekovič Kavšek Alenka,
Črnomelj, Belokranjskega odreda 1/A,
vstop 13. 2. 1995, vložek 50.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-206963
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00275 z dne 9. 7.
1998 pod št. vložka 1/04043/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o., s temile podatki:

Matična št.: 1316745
Firma: REVIS veletrgovina, inženiring

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

govornostjo
Sedež: 8216 Mirna peč, Mali vrh 2
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Jarc Jože, Mirna peč, Mali

vrh št. 2, in Jarc Slavko, Ljubljana, Opekar-
ska št. 6, vstopila 30. 6. 1998, vložila po
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Jarc Jože, imenovan 30. 6. 1998,
zastopa družbo brez omejitev; družbenik
Jarc Slavko, imenovan 30. 6. 1998, zasto-
pa družbo brez omejtiev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 7. 1998:
40302 Distribucija pare in tople vode;
45210 Splošna gradbena dela; 45310
Električne inštalacije; 45320 Izolacijska de-
la; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45420 Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo z dne 30. 6. 1998.

Rg-206966
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00287 z dne 8. 7.
1998 pri subjektu vpisa KOMET Konfekci-
ja Metlika, d.d., sedež: Rosalnice 1,
8330 Metlika, pod vložno št. 1/00016/00
vpisalo v sodni register tega sodišča zmanj-
šanje osnovnega kapitala z umikom delnic
in uskladitev dejavnosti z uredbo o uvedbi in
uporabi standardne klasifikacije dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5040035
Osnovni kapital: 450,961.000 SIT
Dejavnost, vpisana dne 8. 7. 1998:

1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij
in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 2852 Splošna me-
hanična dela; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5132 Trgovina na debelo z me-
som 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 tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5163 Trgovina na debe-
lo s stroji za tekstilno industrijo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
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opreme v najem, d.n.; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7482 Pakiranje; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Vpiše se sklep skupščine z dne 18. 6.
1998 o zmanjšanju osnovnega kapitala z
umikom delnic za 49,039.000 SIT.

Rg-206969
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00286 z dne 7. 7.
1998 pri subjektu vpisa MITON proizvod-
nja, trgovina in storitve, d.o.o., Puščava
34, Mokronog, sedež: Puščava 34, 8230
Mokronog, pod vložno št. 1/00501/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika in naziva zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5316421
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Hočevar Anton, Mokronog, Puščava
34, razrešen 30. 6. 1998 in imenovan za
prokurista, direktorica Hočevar Mihaela,
Mokronog, Puščava 34, imenovana 1. 7.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-206970
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00231 z dne 7. 7.
1998 pri subjektu vpisa MANJA proizvod-
no in trgovsko podjetje, d.o.o., Metlika,
sedež: Trdinova pot 2a, 8330 Metlika,
pod vložno št. 1/02218/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo poslov-
nih deležev zaradi delne odsvojitve drugim
družbenikom s temile podatki:

Matična št.: 5582512
Ustanovitelji: Mozetič Alenka in Mozetič

Aleš, vložila po 592.278,72 SIT ter Mozetič
Jožef in Mozetič Nada, vložila po
592.278,71 SIT, vsi Metlika, Trdinova pot
2a, vstopili 16. 3. 1992, odgovornost: ne
odgovarjajo; Kvas Drago, Canada
N6A-4B9, 124 Fanfhawe PK. RD. W. Lon-
don, vložek 994.194,14 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

PTUJ

Rg-204764
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 97/00255 z dne 10. 4. 1998 pri
subjektu vpisa ANA, trgovsko, gostinsko
in storitveno podjetje, d.o.o., sedež: Čo-
pova ulica 5, 2250 Ptuj, pod vložno št.
1/02740/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža družbe, spre-
membo priimka in naslova družbenice in
zastopnice, spremembo dejavnosti in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št. 5402905
Sedež: 2250 Ptuj, Trstenjakova 12
Ustanoviteljica: Knuplež Ana, Ptuj, Trste-

njakova 12, vstop 16. 8. 1990, vložek
1,591.280 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Knuplež Ana, imenovana 16. 8.
1990, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 4. 1998: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen

in sadik; 01131 Vinogradništvo; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna 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; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5121 Trgovina na debelo z žiti, seme-
ni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvet-
jem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo
z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52485 Trgovina na drobno z urami, na-
kitom, bižuterijo; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost 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;
6110 Pomorski promet; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa.

Pri dejavnosti G 51.18 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov je izvzeto “posredništvo pri prodaji far-
macevtskih izdelkov”, pri dejavnosti J 67.13
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom, samo “menjalnice in zastav-
ljalnice”, pri dejavnosti K 74.12 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje, je izvzeto “opravlja-
nje revizijske dejavnosti”, pri dejavnosti K
74.60 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje pa samo “varovanje”.

Rg-206437
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00146 z dne 11. 5. 1998 pri
subjektu vpisa DUFROST, distribucijsko,
storitveno in proizvodno podjetje, d.o.o.,
sedež: Polenci 45, 2257 Polenšak, pod
vložno št. 1/08858/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča sklep o začetku stečaj-
nega postopka ter spremembo firme in za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št. 5801893
Firma: DUFROST, distribucijsko, sto-

ritveno in proizvodno podjetje, d.o.o. – v
stečaju

Skrajšana firma: DUFROST, d.o.o. – v
stečaju

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Grdiša Dušan, razrešen 6. 5. 1998,
stečajni upravitelj Dubrovski Drago, Zreče,
Cesta na Roglo 11g, imenovan 6. 5. 1998.

Vpiše se sklep Okrožnega sodišča na
Ptuju o začetku stečajnega postopka  št. St
6/98 z dne 6. 5. 1998.

Rg-206438
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 97/00299 z dne 11. 5. 1998 pri
subjektu vpisa GEBRÜDER WEISS, Inter-
nacionalna špedicija in logistika, d.o.o.,
sedež: Rogozniška cesta 33, 2250 Ptuj,
pod vložno št. 1/09504/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:
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Matična št. 5871638
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Denk Alfred, razrešen 18. 11. 1997;
prokurist Miethe Wolfgang, Graz, Theodor
strasse 75, imenovan 18. 11. 1997.

Rg-206439
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00009 z dne 11. 5. 1998 pri
subjektu vpisa LEKARNA ORMOŽ, p.o., se-
dež: Ptujska cesta 25, 2270 Ormož, pod
vložno št. 1/07283/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnice
s temile podatki:

Matična št. 5691150
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Ivanuša Pavla, razrešena 31. 12.
1997; direktorica Senčar Ksenja, Ormož,
Skolibrova 9, imenovana 1. 1. 1998, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-206440
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00136 z dne 18. 5. 1998 pri
subjektu vpisa EMONA MERKUR PTUJ,
družba za trgovino, proizvodnjo, go-
stinstvo, inženiring in storitve, d.d., se-
dež: Murkova ulica 2, 2250 Ptuj, pod
vložno št. 1/01711/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti,
statuta, mandata uprave in članov nadzor-
nega sveta s temile podatki:

Matična št. 5025176
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ge-

neralni direktor Ostroško Marijan, Ptuj, Lan-
gusova 23, imenovan 6. 4. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Podreberšek
Darko, Zupanič Kristina, Kokol Adolf in Ca-
futa Slavko, izstopili 6. 3. 1998; Ber Mar-
jan, Graorac Dragan, Zidar Stanislav, Dre-
venšek Boštjan, Podgoršek Rudolf in Peter-
šič Marjan, vstopili 6. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana 18. 5. 1998: 60230
Drug kopenski potniški promet.

Vpiše se sprememba statuta z dne 23. 4.
1998.

Rg-206442
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00112 z dne 29. 5. 1998 pri
subjektu vpisa PATERA, ŠEGULA IN PART-
NERJI, turizem in storitve, d.n.o., sedež:
Muzejski trg 1, 2250 Ptuj, pod vložno št.
1/09525/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje d.n.o. v d.o.o., spre-
membo firme, skrajšane firme, osnovnega
kapitala, sedeža, poslovnih deležev, druž-
benikov, zastopnikov, dejavnosti in družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična št. 5944007
Firma: GMG ELMONT, strojni izkopi,

elektromontaža, storitve, proizvodnja, tr-
govina, gostinstvo, d.o.o.

Skrajšana firma: GMG ELMONT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, K jezeru 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Šegula Zofija, Lovenjak Mil-

ka, Letonja Peter in Šilak Dušan, izstopili
30. 3. 1998; Gabrovec Peter in Gabrovec
Ana, oba s Ptuja, K jezeru 6, vstopila 30. 3.
1998, vložila po 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benici Šegula Zofija in Lovenjak Milka, raz-
rešeni 30. 3. 1998; direktor Gabrovec Pe-
ter, ki zastopa družbo brez omejitev, in pro-
kuristka Gabrovec Ana, imenovana 30. 3.
1998.

Dejavnost, vpisana 29. 5. 1998: 14210
Pridobivanje gramoza in peska; 20100 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 20200 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 20300 Stavbno mizarstvo;
20400 Proizvodnja lesene embalaže;
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
25230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih
mas za gradbeništvo; 25240 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 26610
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 26620 Proizvodnja izdelkov iz mav-
ca za gradbeništvo; 26630 Proizvodnja sve-
že betonske mešanice; 26640 Proizvodnja
malte; 26650 Proizvodnja izdelkov iz vlak-
natega cementa; 26660 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 35110
Gradnja in popravilo ladij;35120 Proizvod-
nja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 45240 Hidrogradnja in
urejanje voda; 45250 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 45310 Elek-
trične inštalacije; 45320 Izolacijska dela;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45410 Fasaderska in štukaterska de-
la; 45420 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51170 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 51530 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52720 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 55111 Dejavnost ho-

telov z restavracijo; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 55120 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 55210 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 55220 Storitve kampov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 55510 Storitve menz;
55520 Priprava in dostava hrane (catering);
60240 Cestni tovorni promet; 63110 Pre-
kladanje; 63120 Skladiščenje; 70200 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 71320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 71340 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 74700 Čiščenje stavb.

Rg-206443
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00138 z dne 2. 6. 1998 pod št.
vložka 1/09590/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št. 1300415
Firma: HOTEL EQUIPMENT, storitve,

proizvodnja, hotelirstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: HOTEL EQUIPMENT,

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

govornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Slovenja vas 75
Osnovni kapital: 1,650.000 SIT
Ustanovitelji: Mlakar Franc, Ptuj, Skorba

51c, Rakuša Igor, Ptuj, Mariborska cesta
53, in Vesenjak Peter, Ptuj, Ulica 25. maja
15, vstopili 22. 4. 1998, vložili po 550.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Rakuša Igor, ki zastopa družbo brez
omejitev, ter prokurista Mlakar Franc in Ve-
senjak Peter, imenovani 22. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana 2. 6. 1998: 22150
Drugo založništvo; 36110 Proizvodnja se-
dežnega pohištva; 36120 Proizvodnja po-
hištva za poslovne in prodajne prostore, ra-
zen sedežnega; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51340 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 51350 Trgovina na debe-
lo s tobačnimi izdelki; 51390 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 51470 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55120 De-
javnost hotelov brez restavracije; 55230
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost 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; 70100 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 70200 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 70320 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
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74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 92720 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 93030 Druge storitve za nego telesa.

Pri dejavnosti G 51.180 – Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n., je izvzeto “posredništvo pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov”.

Rg-206448
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00131 z dne 2. 6. 1998 pri
subjektu vpisa PHARMACO, Informacijski
inženiring, d.o.o., sedež: Gorišnica 54,
2272 Gorišnica, pod vložno št.
1/08016/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža družbe, dejav-
nosti in družbene pogodbe ter uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št. 5744954
Sedež: 2281 Markovci, Bukovci 127
Dejavnost, vpisana 2. 6. 1998: 22150

Drugo založništvo; 22220 Drugo tiskarstvo;
22330 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 30020 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 33200
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuše-
valnih, navigacijskih in drugih instrumentov
in naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 51180 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 51640 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 64200
Telekomunikacije; 65210 Finančni zakup
(leasing); 71330 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 72100 Svetova-
nje o računalniških napravah; 72200 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 74140 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 74300
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74400 Ekonomsko propagiranje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti G 51.180 – Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n., je izvzeto “posredništvo pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov”.

Vpiše se sprememba družbene pogod-
be z dne 23. 4. 1998.

Rg-206449
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00049 z dne 3. 6. 1998 pri
subjektu vpisa LAVISTA, podjetje za sve-
tovanje in komercialne storitve, d.o.o.,
sedež: Čufarjeva ulica 21, 2250 Ptuj,
pod vložno št. 1/06490/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje d.o.o.
v d.n.o., spremembo firme, skrajšane fir-
me, družbenikov, zastopnikov, tipa zastop-

nice, priimka družbenice in zastopnice ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št. 5659388
Firma: LAVISTA – ŽIROVNIK IN OSTA-

LI, trgovina in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: LAVISTA – Žirovnik in

ostali, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: Žirovnik Alenka, ki je vsto-

pila 6. 4. 1992 in vložila 8.000 SIT, in Pi-
šek Rok, ki je vstopil 2. 2. 1998, oba s
Ptuja, Čufarjeva 21, odgovornost: odgovar-
jata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Ži-
rovnik Alenka (prej Pišek), razrešena 2. 2.
1996 kot direktorica in imenovana za druž-
benico, in družbenik Pišek Rok, imenovan
2. 2. 1998.

Dejavnost, vpisana 3. 6. 1998: 51320
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 51330 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 51360 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 51380 Trgovina na debe-
lo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51640 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 51660 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 52110 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 52260 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52620 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 70310 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 72100 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 72200 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 72300 Obdelava
podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s

podatkovnimi bazami; 73201 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju druž-
boslovja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-206450
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 97/00159 z dne 12. 6. 1998 pri
subjektu vpisa BAS, trgovsko in proizvod-
no podjetje zaščitnih sredstev in galan-
terije, d.o.o., sedež: Lovrenc na Drav-
skem polju 83, 2324 Lovrenc na Drav-
skem polju, pod vložno št. 1/01135/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme in dejavnosti, uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti in spremembo družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št. 5303303
Firma: BAS, trgovsko in proizvodno

podjetje zaščitnih sredstev, usnjene
konfekcije in galanterije, d.o.o.

Dejavnost, vpisana 12. 6. 1998: 17110
Priprava in predenje vlaken bombažnega ti-
pa; 17120 Priprava in predenje mikanke iz
vlaken volnenega tipa; 17130 Priprava in
predenje česanke iz vlaken volnenga tipa;
17140 Priprava in predenje vlaken lanene-
ga tipa; 17150 Sukanje in priprava naravne
svile ter sukanje in teksturiranje sintetične
ali umetne filamentne preje; 17160 Pro-
izvodnja šivalnih sukancev; 17170 Priprava
in predenje drugih tekstilnih vlaken; 17210
Tkanje preje bombažnega tipa; 17220 Tka-
nje preje tipa volnene mikanke; 17230 Tka-
nje preje tipa volnene česanke; 17240 Tka-
nje preje tipa svile; 17250 Tkanje druge
tekstilne preje; 17300 Plemenitenje teksti-
lij; 17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov,
razen oblačil; 17510 Proizvodnja preprog
in talnih oblog; 17520 Proizvodnja vrvi, mo-
tvozov, vrvic in mrež; 17530 Proizvodnja
netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen
oblačil; 17540 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 17600 Proizvodnja pletenih in kvač-
kanih materialov; 17710 Proizvodnja noga-
vic; 17720 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih oblačil; 18100 Proizvodnja usnjenih ob-
lačil; 18210 Proizvodnja delovnih oblačil;
18220 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
18230 Proizvodnja spodnjega perila;
18240 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 18300 Strojenje in dodelava krz-
na, proizvodnja krznenih izdelkov; 19100
Strojenje in dodelava usnja; 19200 Pro-
izvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 19300 Proizvodnja
obutve; 25110 Proizvodnja plaščev in zrač-
nic za vozila; 25120 Obnavljanje in protekti-
ranje gum za vozila; 25130 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz gume; 25210 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas;
25220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 25230 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih mas za gradbeništvo; 25240 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
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torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50402 Trgovina na drobno
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 51240 Trgovina na debelo
s kožami, usnjem; 51410 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 51440 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51700 Druga trgovina na debelo;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom.

Vpiše se sprememba družbene pogod-
be z dne 30. 6. 1997.

Rg-206453
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 97/00310 z dne 8. 6. 1998 pod št.
vložka 1/09504/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Matična št. 5871638001
Firma: GEBRÜDER WEISS, Internacio-

nalna špedicija in logistika, d.o.o., Ptuj,
Rogozniška cesta 33, Podružnica Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Letališka ce-

sta 16
Ustanovitelj: Gebrüder Weiss, Internacio-

nalna špedicija in logistika, d.o.o., Ptuj, Ro-
gozniška cesta 33, vstop 20. 11. 1997,
odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Slivniker Tomaž, Ljubljana, Ulica Ane
Ziherlove 6, imenovan 20. 11. 1997, za-
stopa podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 6. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-

torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 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; 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51380 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51460 Trgovina na debelo s farmacevtski-
mi izdelki; 51470 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 51510 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-

vili; 52120 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52220 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 52260 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52500 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovi-
na na drobno po pošti; 52620 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
60240 Cestni tovorni promet; 63110 Pre-
kladanje; 63120 Skladiščenje; 63210 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 64120 Kurirske storitve, razen jav-
nih poštnih storitev; 70100 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 71100 Daja-
nje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 71220 Da-
janje vodnih plovil v najem; 71230 Dajanje
zračnih plovil v najem; 72100 Svetovanje o
računalniških napravah; 72200 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 72600 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 74130 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 74400 Eko-
nomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnost.

Rg-206456
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 97/00083 z dne 8. 6. 1998 pri
subjektu vpisa CASTER, finančna, trgov-
ska, lombardna družba, d.o.o., sedež:
Spodnja Hajdina 19a, 2250 Ptuj, pod
vložno št. 1/09505/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, se-
deža, družbenikov, zastopnikov in družbe-
ne pogodbe ter uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št. 5925797
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Firma: CASTER, proizvodnja, trgovina
in storitve, d.o.o.

Sedež: 2250 Ptuj, Prežihova ulica 13
Ustanovitelj: Ertl Iztok in Mohorko Ro-

bert, izstopila 10. 4. 1997; Klaneček Alojz,
Ptuj, Prežihova ulica 13, vstopil 10. 4.
1997, vložil 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorja Ertl Iztok in Mohorko Robert, razre-
šena 10. 4. 1997; direktor Klaneček Alojz,
imenovan 10. 4. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, izbrisana 8. 6. 1998: 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdel-
ki; 5232 Trgovina na drobno z medicinski-
mi in ortopedskimi izdelki; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje.

Dejavnost, vpisana 8. 6. 1996: 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje.

Pri dejavnosti G 51.18 – Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n., je izvzeto “posredništvo pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov”.

Vpiše se sprememba akta z dne 14. 4.
1997.

Rg-206457
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 97/00139 z dne 12. 6. 1998 pri
subjektu vpisa FRAMADA, gradbeno-tr-
govsko in storitveno podjetje, d.o.o., se-
dež: Zavrč 8a, 2283 Zavrč, pod vložno št.
1/06447/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, zastopni-
kov, tipa zastopnika, dejavnosti in družbene
pogodbe ter uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št. 5659400
Ustanovitelj: Lazar Danica, izstop 16. 6.

1997; Lazar Franjo, Zavrč 8a, vstop 14. 7.
1992, vložek 1,585.562 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Lazar Danica, razrešena 16. 6.
1997; Lazar Franjo, razrešen 16. 6. 1997
kot družbenik in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev, in prokurist-
ka Lazar Mateja, Zavrč 8a, imenovana
16. 6. 1997.

Dejavnost, vpisana 12. 6. 1998: 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela; 45120
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 45310 Električ-
ne inštalacije; 45320 Izolacijska dela;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45410 Fasaderska in štukaterska de-
la; 45420 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in

sanitarno opremo; 51540 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 71320 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 72600 Druge računalniške
dejavnosti; 74120 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje;74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 93021 Dejavnost fri-
zerskih salonov.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Vpiše se sprememba akta z dne 16. 6.
1997.

Rg-206458
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00072 z dne 12. 6. 1998 pri
subjektu vpisa RADIX, trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o., sedež: Lovrenc na
Dravskem polju 37b, 2324 Lovrenc na
Dravskem polju, pod vložno št.
1/03145/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, zastopni-
kov in poslovnega deleža ter uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št. 5426464
Ustanovitelja: Dolenc Jožica in Dolenc

Anton, izstopila 16. 2. 1998; Žafran Dolenc
Klavdija, vstopila 15. 11. 1990 in vložila
1,388.695 SIT ter Dolenc Aleksander, vsto-
pil 16. 2. 1998 in vložil 1,568.200 SIT,
oba iz Lovrenca na Dravskem polju 37b,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dolenc Anton in prokuristka Dolenc
Jožica, razrešena 2. 3. 1998; direktor Do-
lenc Aleksander, imenovan 2. 3. 1998, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 6. 1998: 01120
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 15310 Predelava in konzerviranje
krompirja; 15320 Proizvodnja sadnih in ze-
lenjavnih sokov; 15330 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 17400 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
17510 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
17520 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in
mrež; 17530 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 17540 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 17600 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
17710 Proizvodnja nogavic; 17720 Pro-
izvodnja pletenih ali kvačkanih oblačil; 18100
Proizvodnja usnjenih oblačil; 18210 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 18220 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 18230 Proizvodnja
spodnjega perila; 18240 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 18300 Strojenje in
dodelava krzna, proizvodnja krznenih izdel-
kov; 19100 Strojenje in dodelava usnja;
19300 Proizvodnja obutve; 20510 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 20520 Proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 22330
Razmnoževanje računalniških zapisov;
25110 Proizvodnja plaščev in zračnic za vo-
zila; 25120 Obnavljanje in protektiranje gum
za vozila; 25130 Proizvodnja drugih izdelkov
iz gume; 25210 Proizvodnja plošč, folij, cevi

in profilov iz plastičnih mas; 25220 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 25230 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 25240 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 27100 Proizvodnja železa,
jekla, ferozlitin po standardih ECSC; 27210
Proizvodnja litoželeznih cevi; 27220 Pro-
izvodnja jeklenih cevi; 27310 Hladno vleče-
nje; 27320 Hladno valjanje ozkega traku;
27330 Hladno profiliranje; 27340 Vlečenje
žice; 27350 Druga primarna predelava žele-
za, jekla; proizvodnja ferozlitin zunaj standar-
dov ECSC; 27410 Proizvodnja plemenitih
kovin; 27420 Proizvodnja aluminija; 27430
Proizvodnja svinca, cinka in kositra; 27440
Proizvodnja bakra; 27450 Proizvodnja dru-
gih neželeznih kovin; 27510 Litje železa;
27520 Litje jekla; 27530 Litje lahkih kovin;
27540 Litje drugih neželeznih kovin; 28110
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 28120 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 28210 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 28220
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 28300 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 28400
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin; prašna metalurgija; 28511 Galvanizaci-
ja; 28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 28520 Splošna mehanična
dela; 28610 Proizvodnja rezilnega orodja;
28620 Proizvodnja drugega orodja; 28630
Proizvodnja ključavnic, okovja; 28710 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih
posod; 28720 Proizvodnja embalaže iz lah-
kih kovin; 28730 Proizvodnja izdelkov iz ži-
ce; 28740 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 28750 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 36220 Proizvod-
nja nakita in podobnih izdelkov; 36400 Pro-
izvodnja športnih izdelkov; 36500 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 45340 Dru-
ge inštalacije pri gradnjah; 45410
Fasaderska in štukaterska dela; 45420 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Sobo-
slikarska in steklarska dela; 45450 Druga
zaključna gradbena dela; 45500 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v na-
jem, skupaj z upravljalci strojev; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 51230
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 51240
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 51250
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
51320 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 51360 Trgovina na debelo s sladkorjem,
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čokolado, sladkornimi izdelki; 51390 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na
debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 51510 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
51520 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51560 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno industri-
jo; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52110 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52330 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52471 Dejavnost knjigarn; 52473 Dejavnost
papirnic; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52500
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 52720 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 52730 Popravilo ur, naki-
ta; 52740 Druga popravila, d.n.; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 55510 Storitve
menz; 55520 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 60220 Storitve taksistov; 63120
Skladiščenje; 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 63400 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 65210 Fi-
nančni zakup (leasing); 70100 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 71100 Dajanje av-
tomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 71220 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 71330 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 71340 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 72100 Svetova-
nje o računalniških napravah; 72200 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških

in računskih strojev ter računalniških naprav;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
74120 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikova-
nje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 85141 Samo-
stojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne
opravljajo zdravniki; 92330 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 92340 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92720 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti G 51.180 – Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n., je izvzeto “posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov”, pri dejavnosti
K 74.120 – Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
pa je izvzeta “revizijska dejavnost”.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

CELJE

Srg 946/98 Rg-235
To sodišče je v registrski zadevi sklenilo

objaviti sklep:
Družba ČERVENJAK & CO, Trgovina

in proizvodnja, d.n.o., Jenkova 23, Vele-
nje, preneha po skrajšanem postopku zara-
di preoblikovanja v s. p.

Družba ima dva družbenika, in sicer Čer-
venjak Gordano in Červenjak Branislava,
oba Jenkova 23, Velenje, ki prevzameta ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Premoženje družbe ostane družbeniko-
ma v celoti.

Sklep sta sprejela družbenika dne 31. 8.
1998.

Zoper sklep je dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 28. 9. 1998

LJUBLJANA

Srg 1276/97 Rg-236
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

EUROS, d.o.o., Domžale, reg. št. vl.
1/4490/00, preneha po skrajšanem po-

stopku po sklepu skupščine z dne 1. 4.
1997.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Stane Ravnik, z ustanovi-
tvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital prenese v
celoti na ustanovitelja.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 9. 1998

Srg 7383/97 Rg-237
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

KUČ, d.o.o., Ljubljana, reg. št. vl.
1/09460/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 25. 4.
1997.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Ljubislav Vujadinovič, z
ustanovitvenim kapitalom 1,519.992 SIT,
ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 1998

Srg 7203/97 Rg-238
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Studio Publikum, d.o.o., Ljubljana,
reg. št. vl. 1/2425/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
6. 11. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Media Publikum, d.o.o.,
Ljubljana in Darko Klarič, z ustanovitvenim
kapitalom 1,831.000 SIT, ki prevzemata ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na ustanovitelja v razmerju njunih
poslovnih deležev.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 1998
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Srg 1227/98 Rg-239
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

VLASTEK, d.o.o., Hrastnik, reg. št. vl.
1/6199/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 19. 1.
1998.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Steklarna Hrastnik, d.d.
in RTH, d.o.o., Trbovlje, z ustanovitvenim
kapitalom 1,604.800 SIT, ki prevzemata ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje pre-
nese v celoti na ustanovitelja po enakih
delih.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 1998

Srg 3484/98 Rg-240
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

HIT-Holding, Družba za upravljanje in
financiranje, d.d., Nazorjeva 6, Ljublja-
na, reg. št. vl. 1/18912/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 16. 6. 1998.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je HIT-Consulting, d.o.o.,
Nazorjeva 6, Ljubljana, z ustanovitvenim ka-
pitalom 400,000.000 SIT, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja HIT-Consulting, d.o.o.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 1998

Srg 1326/96 Rg-243
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

INTERHOLDING, d.d., Titova 184,
Ljubljana, reg. št. vl. 1/12771/00, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 30. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Dugar Bruno, Ročinj 6a,
Kanal, z ustanovitvenim kapitalom 150.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila morebit-
nih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje d.d. prenese v ce-
loti na ustanovitelja Dugar Bruna.

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 11. 9. 1998

Srg 2724/98 Rg-244
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, na predlog objavlja
sklep:

BO MA DI, družba za gostinstvo in
trgovino z mešanim blagom, Borovnica,
d.o.o., Breg 58, reg. št. vl. 1/14038/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenikov z dne 15. 4. 1998.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Dimitrij Brezovšček in
Marija Brezovšček, oba Breg pri Borovnici
57, z ustanovitvenim kapitalom 1,525.160
SIT, ki prevzemata obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se na ustanovitelja, tako da od celotnega
premoženja družbe prejmeta vsak po eno
polovico.

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 22. 9. 1998

Srg 4024/96 Rg-209407
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba VITICA, trgovina, umetna obrt,
oblikovanje, d.o.o., Ljubljana, Vošnjako-
va 1, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 15. 7. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Irena Dolinšek, Štirno-
va 1, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku 2.000
SIT prenese v celoti na ustanoviteljico.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 12. 1996

Srg 6811/96 Rg-209509
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

JUMAR, d.o.o., Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 17. 12. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Martin Berkopec, Huba-
dova 16, Ljubljana, z ustanovitvenim kapi-
talom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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 29. 7. 1998

MARIBOR

Srg 530/98 Rg-241
Družba RIAS, podjetje za trgovino in

storitve, d.o.o., Maribor, Dornikova 2,
reg. št. vl. 1/5362-00, katere družbenika
sta Kotnik Sandra, Maribor, Klinetova ulica
2 in Balažič Martin, Šlebingerjev breg 21,
Gornja Radgona, po sklepu družbenikov z
dne 14. 4. 1998 preneha po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Kotnik
Sandra in Balažič Martin.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 9. 1998

Srg 825/98 Rg-242
Družba Prosta carinska cona Maribor,

d.o.o., Maribor, Tržaška c. 53, reg. št. vl.
1/9072-00, katere družbenik je Skladišč-
no transportni in trgovinski center, d.o.o.,
Maribor, Tržaška c. 53, po sklepu družbe-
nika z dne 11. 6. 1998 preneha po skrajša-
nem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Skladiščno
transportni in trgovinski center, d.o.o.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 9. 1998

Srg 5702/94 Rg-245
Družba Trgovsko in storitveno podjet-

je ROZELA, d.o.o., Levčeva 7, Maribor,
reg. št. vl. 1/5617-00, katere ustanovitelj
je Vizantin Vilko, Košaški dol 101, Maribor,
po sklepu ustanovitelja družbe z dne 29. 12.
1994 preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Vizantin Vilko.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 17. 7. 1995

NOVA GORICA

Rg-26382
Družba Podjetje za zagotavljanje po-

gojev vzgoje in izobraževanja predšol-
skih otrok NANDI, d.o.o., Spodnja Idrija,
s sedežem Spodnja Idrija 157, ki je vpi-
sana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v
registru s št. reg. vl. 1-1085-00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu ustano-
vitelja družbe z dne 27. 5. 1994.

Ustanoviteljica je Koželj Mileva, Mladin-
ska 10, Spodnja Idrija, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe ter izbrisom iz registra, pripada
ustanoviteljici.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do usta-
noviteljice v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
15 dneh od dneva objave, sicer bo sodišče
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O
ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep
o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 27. 5. 1994

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 024-1/98-123 Ob-7041
Pravila zveze svobodnih sindikatov Slove-

nije, Sindikata delavcev trgovine Sloveni-
je, Sindikata družb MCC, d.o.o. in Jagoda,
d.o.o., Dolenjska cesta 244, Ljubljana,
sprejeta dne 20. 7. 1998, se hranijo v Uprav-
ni enoti Ljubljana, izpostava Vič-Rudnik.

Pravila so vpisana v evidenco statutov sin-
dikatov pod zap. št. 123 dne 28. 9. 1998.

Razglasi sodišč

Oklici o skrbnikih in razpravah

N 6/98 R-144
Lah Jožef, sin Janeza in Marije, roj. 21.

aprila 1902, iz Trnovca št. 11, Metlika, je

pogrešan od leta 1933 (na predlog Štefan
Terezije, Ljubljana, Cankarjeva 11).

Skrbnik je Pezdirc Jože, Krasinec 56,
Gradac.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 27. 8. 1998

Stečajni postopki
in likvidacije

St 3/98 S-415
To sodišče je dne 28. 9. 1998 s

sklepom opr. št. St 3/98 začelo in končalo
stečajni postopek nad podjetjem KVK
Commerce, Podjetje za trgovino in pro-
izvodnjo, d.o.o., Slovenska Bistrica, Trg
svobode 28, ker premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
objavi v Uradnem listu RS. Pritožbo je treba
vložiti v dveh izvodih pri tem sodišču.

Oklic o začetku in koncu stečajnega po-
stopka je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča dne 28. 9. 1998.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 28. 9. 1998

St 24/98 S-416
To sodišče je dne 1. 10. 1998 s

sklepom opr. št. St 24/98 začelo postopek
prisilne poravnave nad samostojnim podjet-
nikom Milanom Slavičem, s firmo Marmo-
term, luksuzna oprema in ogrevanje iz
marmorja in granita Milan Slavič, s.p.,
Maribor, Jadranska 27.

Upniki, katerih terjatve so nastale do dne-
va nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko, naj z obrazlo-
ženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi do-
kazili v roku 30 dni po objavi v Uradnem
listu RS, prijavijo svoje terjatve.

Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.

Za upravitelja prisilne poravnave je do-
ločen Dušan Marin, dipl. ek., stan. Štante-
tova 4, Maribor.

Ustanovi se upniški odbor, katerega čla-
ni so:

1. Probanka, d.d., Maribor, Gosposka
ul. 23,

2. Republika Slovenija, Ministrstvo za fi-
nance, Ljubljana,

3. Krekova družba za financiranje,
d.o.o., Maribor, Slomškov trg 18,

4. Karoserist Maribor, Proizvodnja, sto-
ritve in trgovina, d.o.o. – v stečaju, Maribor,
Jadranska 27,

5. predstavnik sveta delavcev, Bruno
Gorenjak, Maribor, Beograjska 38.

Oklic o začetku postopka prisilne po-
ravnave je bil nabit na oglasno desko tu-
kajšnjega sodišča dne 1. 10. 1998.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 10. 1998

St 1/97 S-417
V stečajni zadevi zoper stečajnega dolžni-

ka Gorica elementi, d.o.o., Lokovec bo tretji

narok za preizkus terjatev, dne 19. 10. 1998
ob 14. uri, v sobi 310/III naslovnega sodišča.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 5. 10. 1998

Razpisi
 delovnih mest

Št. 122-4/98-0016-04 Ob-7040
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 71. člena zakona o držav-

nem pravobranilstvu (Ur. l. RS, št. 20/97):
a) – 1 prosto mesto državnega pravo-

branilca za področje civilnega prava na
Državnem pravobranilstvu na sedežu v
Ljubljani,

– 1 prosto mesto državnega pravo-
branilca za področje upravnega prava
na Državnem pravobranilstvu na sedežu
v Ljubljani.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje, določene v 25. členu zakona o dr-
žavnem pravobranilstvu in posebne pogoje
za imenovanje na mesto državnega pravo-
branilca, določene v 26. členu zakona o
državnem pravobranilstvu.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 05-15/6-98 Ob-7061
Na podlagi 62. člena v povezavi z

71. členom statuta in sistematizacije delov-
nih mest, Klinični center Ljubljana razpisuje
delovno mesto s posebnimi pooblastili:

glavne sestre SPS Stomatološka kli-
nika.

Za glavno sestro lahko kandidira oseba,
ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– da je višja medicinska sestra ali višja
medicinska sestra z dodatno visoko izobraz-
bo s področja organizacije dela, sociologije
ali pedagogike;

– da ima 10 let dela v stroki, od tega 5 let
na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih;

– da ima sposobnost strokovnega in or-
ganizacijskega vodenja.

Strokovni direktor bo imenoval glavno
sestro za dobo 4 let.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
naj kandidati pošljejo v roku 15 dni po obja-
vi razpisa na naslov: Klinični center Ljublja-
na, Kadrovska služba, Bohoričeva 28, 1525
Ljubljana, s pripisom: “za razpisno komisijo
– glavna sestra SPS Stomatološka klinika”.

Klinični center Ljubljana

Ob-7179
Svet Srednje kmetijske šole “Grm” Novo

mesto, Sevno na Trški gori 13, Novo me-
sto, razpisuje prosto delovno mesto

ravnatelja šole
Pogoji:
– kandidat mora izpolnjevati z zakonom

določene pogoje in pogoje, ki jih določa
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zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (ZOFVI),

– poleg tega mora imeti organizacijske,
strokovne in druge sposobnosti, ki jamčijo,
da bo s svojim delom prispeval k uresniče-
vanju smotrov in ciljev zavoda, kar dokazuje
z minulim delom.

Od kandidatov se pričakuje, da predloži-
jo vizijo razvoja šole in jo predstavijo pred
pedagoškim zborom šole.

Ravnatelj bo imenovan za dobo štirih let.
Prijave z dokazili in o izpolnjevanju pogo-

jev ter priloženo vizijo razvoja šole pošljite v
15 dneh po objavi razpisa na naslov šole z
oznako “za razpis”.

Kandidati bodo obveščeni o izbiri v roku
30 dni.

Srednja kmetijska šola Grm
Novo mesto

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

Razveljavitev
Ob-7178

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) in revizije postopka javne-
ga naročila revizijske komisije za javna na-
ročila št. 019-108/98-757-JO z dne 17. 8.
1998, objavljamo

sklep o razveljavitvi postopka
javnega razpisa za izbiro izvajalca brez

omejitev za ultrazvočni aparat
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gospos-
vetska 1, kontaktna oseba Suzana Dolar, dipl.
ek., tel. 0602/503-409, faks 0602/42-393.

2. Predmet sklepa: razveljavitev postop-
ka javnega razpisa za izbiro izvajalca brez
omejitev za ultrazvočni aparat, ki je bil ob-
javljen v Uradnem listu RS, št. 39 z dne
22. 5. 1998; Ob-2768.

3. Razlog za razveljavitev: javni razpis
razveljavljamo na podlagi določitve revi-
zijske komisije za javna naročila pod št.
019-108/98-757-JO z dne 17. 8. 1998.

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Popravek

Št. 403-2/98-0022-34 Ob-7168
V javnem razpisu za nakup kurilnega olja

Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, ki

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

je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
65/98 z dne 25. 9. 1998; Ob-6798 je:

– pravilni datum prispetja ponudb
27. 10. 1998 do 9. ure,

– pravilni datum odpiranja ponudb
28. 10. 1998 ob 10. uri.

Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje kazenskih

sankcij

Popravek

Št. 403-2/98-0022-34 Ob-7169
V javnem razpisu za nakup čistil in sredstev

za osebno higieno, Uprave za izvrševanje ka-
zenskih sankcij, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 65 z dne 25. 9. 1998; Ob-6797,
se 14. točka razpisa pravilno glasi:

“Merila za dodelitev naročila (teža in na-
čin uporabe meril – 21. člen ZJN): osnovno
merilo za izbor sta cena in ustreznost upo-
rabe v zaporskih pogojih. Drugo merilo
se uporablja samo za čistila. Ob enaki
ceni pa še druga merila, ki so navedena v
razpisni dokumentaciji.”

Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje kazenskih

sankcij

Popravek

Št. 983 Ob-7229
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez

omejitev – dobava kompletne videoopreme
z možnostjo fotodokumentiranja za endo-
skopsko enoto (bronhoskopija in gastrosko-
pija), objavljenem v Ur. l. RS, št. 67,
Ob-6887 z dne 2. 10. 1998 se naslednje
točke popravijo in pravilno glasijo:

4. Datum dobave, če je predvideno: ni
predvideno.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
30 dni po podpisu pogodbe.

Bolnišnica Golnik-KOPA

Popravek
V javnem razpisu za 1 reprezentančni

osebni avtomobil (3000 ccm ali več), objav-
ljenem v Uradnem listu RS, št. 65 z dne
25. 9. 1998; Ob-6853, Št.
044-06/93-2/11 se podpisnik pravilno gla-
si: Državni svet Republike Slovenije.

Uredništvo

Št. 347 Ob-7035
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola n.h. Maksa Pečarja,
Črnuška cesta 9, 1000 Ljubljana, št. tele-
faksa 061/189-63-17.

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

3. (a) Kraj dobave: sukcesivna dobava
na dva dostavna mesta: OŠ n.h. Maksa Pe-
čarja, Črnuška cesta 9 in OŠ n.h. Maksa
Pečarja, Dunajska 390.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: prehrambeno blago - živila,
po naslednji specifikaciji:

1. mleko in mlečni izdelki - 11.342 l
in 5.500 kg,

2. meso in mesni izdelki - 22.300 kg,
3. ribe in konzervirane ribe - 900 kg,

4. jajca - 10.000 kom,
5. olja - 1160 l,
6. sveža zelenjava in suhe stročnice -

15.400 kg,
7. zmrznjena in konzervirana zelenja-

va - 2390 kg,
8. sveže sadje - 8165 kg,
9. konzervirano sadje - 2170 kg,
10. sadni sokovi in sirupi - 11.100 l,
11. žita, mlevski izdelki in testenine -

4280 kg,
12. zmrznjeni izdelki iz testa -

4.237 kg,
13. kruh in pekovsko pecivo -

17.528 kg,
14. slaščičarski izdelki in keksi -

4.163 kg,
15. ostalo prehrambeno blago - 2370

kg in 400 l.
Količine posameznih živil so opredelje-

ne v razpisni dokumentaciji.
Naročnik si pridržuje pravico do spre-

memb količine nabav posameznih živil, gle-
de na spremembe obsega dela in dejanske
potrebe.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudniki lahko predložijo ponudbo za celot-
no javno naročilo ali samo na del razpisane-
ga javnega naročila (skupine živil ali posa-
mezna živila).

(č) Ocenjena vrednost naročila:
35,000.000 SIT.

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

1. mleko in mlečni izdelki -
3,700.000 SIT,

2. meso in mesni izdelki -
10,000.000 SIT,

3. ribe - 360.000 SIT in konzervirane
ribe - 440.000 SIT,

4. jajca - 250.000 SIT,
5. olja - 400.000 SIT,
6. sveža zelenjava in suhe stročnice -

1,300.000 SIT,
7. zmrznjena zelenjava - 305.000 SIT

in konzervirana zelenjava - 295.000 SIT,
8. sveže sadje - (južno sadje

1,800.000 SIT, ostalo sadje 1,200.000
SIT),

9. konzervirano sadje - (vloženo sad-
je 400.000 SIT, zamrznjeno sadje
200.000 SIT)

10. sadni sokovi in sirupi -
2,000.000 SIT,

11. žita, mlevski izdelki in testenine -
(riž 240.000 SIT, druga žita in mlevski iz-
delki 740.000 SIT, testenine 320.000 SIT),

12. zmrznjeni izdelki iz testa -
2,200.000 SIT,

13. kruh in pekovsko pecivo -
4,000.000 SIT,

14. slaščičarski izdelki in keksi -
4,050.000 SIT,

15. ostalo prehrambeno blago -
800.000 SIT.

4. Datum dobave: sukcesivna dobava,
začetek 1. 1. 1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
sukcesivna dobava do vključno 31. 12.
2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na razpolago na na-
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slovu naročnika OŠ n.h. Maksa Pečarja,
Črnuška cesta 9, 1000 Ljubljana, tajništvo
šole.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je mogoče zahtevati vsak delovni dan
od ponedeljka do petka med 8. in 14. uro,
do vključno 23. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati: cena raz-
pisne dokumentacije je 6000 SIT, prometni
davek je vštet v ceno. Plačilo z virmanom na
ŽR 50102-603-48155 sklic na št. 05
12090-98. Dvig dokumentacije je možen
ob predložitvi dokazila o plačilu.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele oziroma bodo pred-
ložene najkasneje do 29. 10. 1998 do 14.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe je potrebno pred-
ložiti na naslov naročnika OŠ n.h. Maksa
Pečarja, Črnuška cesta 9, Ljubljana, tajniš-
tvo šole. Prevzemnik tajnica, Mojca Popit,
vsak delovni dan od ponedeljka do petka
med 8. in 14. uro.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 4. 11. 1998, ob
10. uri na naslovu naročnika OŠ n.h. Maksa
Pečarja, Črnuška cesta 9, Ljubljana, v pre-
davalnici.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora ponudbi priložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe, plač-
ljivo na prvi poziv v višini 1% ponudbene
vrednosti. Bančna garancija za resnost po-
nudbe mora biti veljavna do 3. 1. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilni rok je najmanj
15 dni od datuma izstavitve računa.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za
dobo 24 mesecev. Vzorec pogodbe je se-
stavni del razpisne dokumentacije. Izbrani
ponudnik mora najkasneje v desetih dneh
od sklenitve pogodbe predložiti naročniku
bančno garancijo za dobro izvedbo pogod-
benih obveznosti v višini 1% pogodbene
vrednosti. Bančna garancija mora biti ve-
ljavna do 3. 1. 2002.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnikov storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki so lahko pravne ali fizične osebe,
ki predložijo popolno ponudbo. Ponudbena
dokumentacija mora vsebovati:

– povabilo k oddaji ponudbe (osnovni
podatki o ponudniku),

– izpolnjen obrazec ponudbe - predra-
čuna,

– overjeno dokazilo pristojnega organa
o registraciji za dejavnost, v katero sodi iz-
vajanje javnega naročila (dokazilo ne sme
biti starejše od treh mesecev),

– odločbo pristojnega organa o izpolnje-
vanju z zakonom določenih pogojev za
opravljanje dejavnosti, v katero sodi izvaja-
nje javnega naročila,

– odločbo o registraciji objekta pri Vete-
rinarski upravi RS (ponudniki živil živalskega
izvora),

– izjavo ponudnika, da ni pod prisilno
upravo, stečaju ali likvidaciji (pravne osebe),

– izjavo, da vodstveni delavci ponudnika
v preteklih treh letih niso bili obsojeni zaradi
kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem,

– izjavo, da proti ponudniku ni bila izda-
na pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
nestrokovnost v dejavnosti,

– bilanco stanja uspeha v preteklem letu
(pravne osebe),

– originalne obrazce BON1 in BON2
skupaj ali BON3 (pravne osebe),

– napoved za odmero davka od dohod-
kov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno
potrjena s strani pristojne davčne uprave
RS, vključno z bilanco stanja za preteklo
leto (samostojni podjetniki),

– katastrski dohodek (fizične osebe),
– dokazila pristojnih organov, da ima po-

nudnik na dan priprave ponudbe poravnane
davke in prispevke določene z zakonom,

– izjavo ponudnika, da se strinja z vsebi-
no razpisnih pogojev oziroma razpisne do-
kumentacije ter s splošnimi pogodbenimi
pogoji,

– izjavo o poreklu blaga,
– izpolnjen vprašalnik o referencah,
– izjave o kakovosti blaga,
– izjavo o posebnih ugodnostih,
– podpisan in potrjen vzorec pogodbe,
– druge izjave in zahtevane dokumente

opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Zahtevana dokazila je mogoče predložiti

kot originale ali overjene fotokopije.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: ponudba sku-
paj s ponudbeno dokumentacijo mora ve-
ljati 45 dni od dneva javnega odpiranja.

14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN): najniž-
ja cena, celovitost ponudbe, plačilni rok,
reference ponudnika in posebne ugodno-
sti. Merila so navedena po vrstnem redu,
tako da ima prvo merilo največjo težo in
naprej po padajočem vrstnem redu.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije o naročilu lahko
ponudniki dobijo telefonsko na naslovu na-
ročnika OŠ n.h. Maksa Pečarja, Črnuška
cesta 9, Ljubljana, vsak delovni dan od po-
nedeljka do petka med 10. in 11. uro, do
pet dni pred iztekom roka za oddajo po-
nudb. Kontaktna oseba: vodja prehrane, Ja-
smina Ajster, tel. 1896-326.

Ponudbe morajo biti predložene v zape-
čatenih kuvertah, morajo biti jasno označe-
ne z napisom “Ne odpiraj, ponudba - javni
razpis brez omejitev za dobavitelje živil“ in
številko objave v Uradnem listu RS. Na hrbt-
ni strani mora biti označen naslov pošilja-
telja.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 26. 11. 1998.

16., 17.
OŠ n.h. Maksa Pečarja

Št. 780 Ob-7076
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Nigrad, Javno komunalno podjetje,

d.d., Strma ulica 8, 2000 Maribor (faks
062/225-515).

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez ome-
jitev.

3. (a) Kraj dobave: Strma ulica 8, Mari-
bor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava soli za posipava-
nje cest:

– sol v rinfuzi (cisterna) 400 t,
– sol v rinfuzi (kamion) 400 t,
– sol v vrečah (50 kg) 200 t.
(c) Navedba, ali se dobavitelji lahko po-

tegujejo za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se ne more potegovati za naročilo
samo dela zahtevanega blaga.

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

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: naroč-
nik bo naročilo oddal dvema najugodnejši-
ma ponudnikoma, vsakemu v ocenjeni vred-
nosti 9,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: do-
bava poteka sukcesivno, od 1. 11. 1998.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
15. 3. 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na voljo vsak delov-
ni dan med 8. in 9. uro, na sedežu Javnega
komunalnega podjetja Nigrad, d.d., v Strmi
ulici 8 v Mariboru, pri Majdi Dolenc (soba
št. 39/I).

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 23. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): razpisna
dokumentacija je na voljo za plačilo 15.000
SIT, ki jih ponudniki lahko plačajo na blagaj-
ni podjetja ali na ŽR naročnika, št.
51800-601-47072 (APP Maribor).

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 29. 10. 1998 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: tajništvo Javnega komunal-
nega podjetja Nigrad, d.d., Strma ulica 8,
Maribor, Mariji Bračko.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 10. 1998 ob 11. uri, v prostorih Javne-
ga komunalnega podjetja Nigrad, d.d., v
Strmi ulici 8, Maribor (soba št. 26/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 1,800.000 SIT, z veljavnostjo do
30. 11. 1998.

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 izstavitvi računa in fiksnih cenah do kon-
ca dobave.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik skle-
ne pogodbo z nosilcem ponudbe.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati do 29. 11. 1998.

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

– reference ponudnika 40,
– ponudbena cena 30,
– kvaliteta materiala 20,
– ostale ugodnosti 10.
15. Morebitne druge informacije o naroči-

lu: dodatne informacije v zvezi z javnim naroči-
lom so na voljo vsak delovni dan med 8. in 9.
uro, pri Jožetu Grudnu (tel. 062/225-351),
na sedežu Javnega komunalnega podjetja Ni-
grad, d.d., v Strmi ulici 8, Maribor.

16., 17.
Nigrad, d.d., Maribor

Št. 781 Ob-7077
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Nigrad, Javno komunalno podjetje,
d.d., Strma ulica 8, 2000 Maribor (faks
062/225-515).

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez ome-
jitev.

3. (a) Kraj dobave: Strma ulica 8, Mari-
bor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: posipalnik za posipava-
nje soli z napravo za vlaženje soli znam-
ke Kupper Weisser (1 kom).

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
8,000.000 SIT.

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

10. 11. 1998.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

10. 11. 1998.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na voljo vsak delov-
ni dan med 8. in 9. uro, na sedežu Javnega
komunalnega podjetja Nigrad, d.d., v Strmi
ulici 8 v Mariboru, pri Majdi Dolenc (soba
št. 39/I).

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 23. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): razpisna
dokumentacija je na voljo za plačilo 15.000
SIT, ki jih ponudniki lahko plačajo na blagaj-
ni podjetja ali na ŽR naročnika, št.
51800-601-47072 (APP Maribor).

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 29. 10. 1998 do
11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: tajništvo Javnega komunal-
nega podjetja Nigrad, d.d., Strma ulica 8,
Maribor, Mariji Bračko.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 10. 1998 ob 12. uri, v prostorih Javne-
ga komunalnega podjetja Nigrad, d.d., v
Strmi ulici 8, Maribor (soba št. 26/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 800.000 SIT, z veljavnostjo do
30. 11. 1998.

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.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik skle-
ne pogodbo z nosilcem ponudbe.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati do 29. 11. 1998.

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

– reference ponudnika 50,
– ponudbena cena 30,
– ostale ugodnosti 20.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom so na voljo vsak delovni dan med
8. in 9. uro, pri Emilu Novaku (tel.
062/225-351), na sedežu Javnega komu-
nalnega podjetja Nigrad, d.d., v Strmi ulici
8, Maribor.

16., 17.
Nigrad, d.d., Maribor

Št. 328/98 Ob-7078
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno komunalno podjetje Slovenj
Gradec, d.o.o., Partizanska pot 12, 2380
Slovenj Gradec, faks 0602/41-753.

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

3. (a) Kraj dobave: Partizanska pot 12,
Slovenj Gradec.

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

1. računalniška strojna (delovne
postaje) in komunikacijska oprema,
strežnik s sistemsko programsko opre-
mo,

2. uporabniška programska opre-
ma, potrebna za poslovanje podjetja.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: na-
ročnik bo sprejel tudi delne ponudbe, nave-
dene pod 1. in 2. točko zgornje alinee.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
8,000.000 SIT.

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

1. 2,000.000 SIT,
2. 6,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: de-
cember 1998.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
maj 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no komunalno podjetje Slovenj Gradec,
d.o.o., Partizanska pot 12, 2380 Slovenj
Gradec, tajništvo podjetja, Danica Oson-
kar-Haračič.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: vsak dan od 11. do
13. ure, do vključno 12. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.000
SIT (virmansko nakazilo na žiro račun št.
51840-601-13677).

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 23. 10. 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javno komunalno podjetje
Slovenj Gradec, d.o.o., Partizanska pot 12,
2380 Slovenj Gradec, tajništvo, prevzemni-
ca Danica Osonkar-Haračič.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 10. 1998 ob 13. uri, na naslovu: Javno
komunalno podjetje Slovenj Gradec, d.o.o.,
Partizanska pot 12, 2380 Slovenj Gradec,
sejna soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 10% ocenjene vrednosti naroči-
la, bančna garancija za resnost ponudbe,
trajanje veljavnosti 45 dni od dneva odpira-
nja 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 po doba-
vi opreme.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim izvajalcem sklenil pogodbo, v po-
nudbeni dokumentaciji mora biti priložen
seznam podizvajalcev in navedena pravna
oblika odnosa med njimi.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 9. 11. 1998.

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

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: podaja jih kont. oseba naročnika
Jože Detečnik, e-mail: joze.detecnik-
@club.win-ini.si, tel. 0602/502-290, faks
0602/41-753.

16., 17.
Javno komunalno podjetje

Slovenj Gradec, d.o.o.

Ob-7079
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Fakulteta za računalništvo in informa-
tiko Univerze v Ljubljani, Tržaška 25, 1000
Ljubljana, faks 1264-647.

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

3. (a) Kraj dobave: Fakulteta za računal-
ništvo in informatiko, Tržaška 25, Ljubljana.

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

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj lahko da ponudbo za posamezne
sklope opreme.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 68-69 / 9. 10. 1998 / Stran 6519

(č) Ocenjena vrednost naročila:
9,200.000 SIT.

(d)
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

30. 11. 1998.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: de-
kanat Fakultete za računalništvo in informa-
tiko, Tržaška 25, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 23. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 2.000
SIT, gotovinsko plačilo na blagajni fakultete
oziroma negotovinsko na žiro račun št.
50106-603-402-407.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 27. 10. 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: dekanat Fakultete za raču-
nalništvo in informatiko, Tržaška 25, Ljublja-
na.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 10. 1998 ob 10. uri, v dekanatu fakul-
tete (VIII. nad.).

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija ali akceptni na-
log v višini 10% vrednosti ponujenega bla-
ga.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo v 8 dneh po do-
bavi opreme.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik je
lahko gospodarska družba ali samostojni
podjetnik z ustreznimi kvalifikacijami za pro-
dajo predmeta javnega naročila.

12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: do datuma, ki je
določen za odpiranje ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): po-
polnost ponudbe, cena, zmogljivost opre-
me, garancija in druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.

15., 16., 17.
Fakulteta za računalništvo

in informatiko

Št. 81-33/451 Ob-7080
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, faks 061/174-24-42.

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

3. (a) Kraj dobave: Vinka Vodopivca 13,
Kromberk, Nova Gorica.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava opreme lastne ra-
be v RTP 110/20/10 kV Gorica (vse osta-
le podrobnosti so razvidne iz razpisne do-
kumentacije).

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

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

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

cember 1998.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

3 mesece po podpisu pogodbe.
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 raz-
pisno dokumentacijo: do 16. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 46.860
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. 11. 1998 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: pri naročniku, vložišče, so-
ba 3 C 5, prevzemnica Katarina Lipovec.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 11. 1998 ob 10. uri, pri naročniku, sej-
na soba 40/IV.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 1,000.000 SIT, bančna garanci-
ja 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 do-
kumentaciji.

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 po-
nudbeni dokumentaciji mora biti priložen
spisek podizvajalcev in navedena pravna ob-
lika odnosa med njimi.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
naročnik bo moral predložiti naslednje do-
kumente:

– registracijo podjetja pri pristojnem or-
ganu (datum potrdila pristojnega organa in
overovitve ne sme biti starejši od 90 dni),

– odločbo – dovoljenje občinskega or-
gana za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met razpisa (datum potrdila pristojnega or-
gana in overovitve ne sme biti starejši od 90
dni),

– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 (datuma izdaje obrazcev BON 2 in
BON 3 ne smeta biti starejša od 90 dni),

– potrjene pozitivne reference del in ka-
drov,

– izjavo pristojnega organa, da ni v po-
stopku prisilne poravnave, v stečajnem ali
likvidacijskem postopku,

– izjavo, da mu zakon ne prepoveduje
sklenitve pogodbe,

– izjavo, da v preteklih treh letih pred
pričetkom naročila ponudnikovi vodstveni
delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih de-
janj v zvezi s poslovanjem,

– potrdilo ministrstva za finance, da ima
poravnane davčne in druge obveznosti, do-

ločene z zakonom v obdobju zadnjih šest
mesecev,

– pisna dokazila in informacije, iz katerih
je razvidno, da kot ponudnik razpolaga s
potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi
pravicami,

– vse ostale zahtevane dokumente,
opredeljene v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 24. 12. 1998.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): ponud-
bena cena (51% delež), plačilni pogoji (5%
delež), tehnični pogoji (30% delež), pozitivne
potrjene reference pri dobavi enake opreme
v Sloveniji (10% delež), ISO Standard (4%
delež), neurejenost ponudbene dokumenta-
cije (do –5% delež). Merila so podrobno pri-
kazana v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podaja jih kont. oseba naročnika Saša
Jamšek.

16., 17.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Št. 478/98 Ob-7085
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunalno-stanovanjsko podjetje,
d.d., Cesta 3. julija 7, 1430 Hrastnik, faks
0601/44-000.

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

3. (a) Kraj dobave: Komunalno-stano-
vanjsko podjetje, d.d., Cesta 3. julija 7,
Hrastnik.

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

A) geotekstili in zaščitne folije,
B) zabojniki za ločeno zbiranje od-

padkov,
C) stroj za sekanje in drobljenje le-

snih odpadkov.
Količina: razvidno v razpisni dokumenta-

ciji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko prijavi za dobavo vseh ali
samo ene od točk, in sicer A, B ali C.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
34,000.000 SIT.

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

A) 9,000.000 SIT,
B) 23,000.000 SIT,
C) 2,500.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: do-

govorjeno naknadno z izbranim ponudni-
kom.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
A) 31. 12. 1998,
B) 1. 3. 1999.
C) 1. 5. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: kon-
taktna oseba Gričar Ernest, inž.,tel.
0601/43-361.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 26. 10. 1998 do
14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.000
SIT, ŽR št. 52710-601-10927.
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7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 30. 10. 1998 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Komunalno-stanovanjsko
podjetje, d.d., Cesta 3. julija 7, 1430 Hrast-
nik, tajništvo.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 10. 1998 ob 11. uri, Komunalno-sta-
novanjsko podjetje, d.d., Cesta 3. julija 7,
Hrastnik, soba št. 28.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% ponudbene cene z ve-
ljavnostjo do 14. 12. 1998.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 30 dni po dobavi in
opravljeni kontroli oziroma skladno s pogoji
ponudnika.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do javnega odpi-
ranja ponudb 30. 10. 1998 do 11. ure.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Gričar Ernest, inž.,
tel. 0601/43-361.

16., 17.
Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d.,

Hrastnik

Ob-7101
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana – faks 061/133-73-00.

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

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

trebno dobaviti: bombažne majice, pulo-
verje in ostalih bombažnih izdelkov.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
8,000.000 SIT.

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

1. 12. 1998.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Te-
lekom Slovenije, d.d., Sektor za nabavo in
logistiko, Cigaletova 15, Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 16. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 10.000
SIT, virman potrdilo, bančna nakaznica, ŽR
50100-601-35407.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 30. 10. 1998, do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Telekom Slovenije, d.d., taj-
ništvo Sektorja za nabavo in logistiko, soba
306/3, Cigaletova 15, Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 11. 1998 ob 10. uri, Telekom Slovenije,
d.d., Cigaletova 15, soba 801/8, Ljublja-
na.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: kot v razpisni dokumentaciji.

10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot v razpisni
dokumentaciji.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 1. 1. 1999.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kot v razpisni dokumentaciji, II navodila
ponudnikom za izdelavo ponudbe.

16., 17.
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

Ob-7103
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana – faks 061/133-43-92.

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

3. (a) Kraj dobave: sedež uprave in po-
slovnih enot Telekom Slovenije, d.d., na-
tančne navedbe v razpisni dokumentaciji.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: programska in strojna
oprema za mrežno varovanje podatkov
v Telekom Slovenije, d.d., natančne na-
vedbe v razpisni dokumentaciji.

(c).
(č) Ocenjena vrednost naročila:

80,000.000 SIT.
(d).
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

dobava in prevzem do 28. 12. 1998.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Te-
lekom Slovenije, d.d., PE Maribor, Titova
38, Maribor, vložišče.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 30. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 10.000
SIT, gotovinsko plačilo na blagajni Teleko-
ma Slovenije, d.d., PE Maribor ali na ŽR
51800-849-28010 (plačilo z virmanom).

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 10. 11. 1998 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Telekom Slovenije, d.d., PE
Maribor, Titova 38, Maribor, vložišče - soba
B 006.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 11. 1998 ob 10. uri, Telekom Sloveni-

je, PE Maribor, Titova 38, Maribor – sejna
soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe, 1% ponudbene vrednosti, veljavnost
najmanj 10 dni po poteku veljavnosti po-
nudbe.

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. Zad-
njih 10% pogodbene vrednosti se plača na
podlagi računa v 90 dneh po uspešno
opravljenem kvalitativnem pregledu.

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do izteka roka za pred-
ložitev ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): naj-
nižja cena in druga merila navedena v razpi-
sni dokumnetaciji.

15., 16., 17.
Telekom Slovenije, d.d.,

PE Maribor

Št. 512/1708-768 Ob-7129
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Obrežna 170, Maribor, telefaks
062/30-05-685.

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

3. (a) Kraj dobave: Dravske elektrarne
Maribor, d.o.o., Obrežna 170, Maribor.

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

b1: Audi A6 2,4 quatro 1 kom,
b2: Renault Kangoo RN 1,4 3 kom,
b3: Renault Laguna RXE 1,8 2 kom.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj lahko predloži ponudbo za eno ali
obe blagovni skupini.

(č) Ocenjena vrednost naročila: orienta-
cijska vrednost celotnega naročila znaša
22,000.000 SIT.

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

b1: 9,000.000 SIT,
b2: 5,300.000 SIT,
b3: 7,700.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: do

31. 1. 1999.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o., Obrež-
na 170, Maribor, vložišče – soba 16.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumneta-
cijo bo možno dobiti od 12. do 15. 10.
1998 v vložišču DEM.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.000
SIT, potrjen virman ali potrjena bančna na-
kaznica, ŽR 51800-601-28970.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 30. 10. 1998 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Dravske elektrarne Maribor,
d.o.o., Obrežna 170, 2000 Maribor, soba
16 – vložišče.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 11. 1998 ob 12. uri, Dravske elektrarne
Maribor, Obrežna 170, Maribor.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe; 10% ponudbene vrednosti, veljav-
nost 90 dni.

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

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 po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik bo moral predložiti dokumente v
skladu z razpisno dokumnetacijo, ki jo dvig-
ne pri naročniku.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 12. 1998.

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

– cena 80%,
– dobavni rok 10%,
– plačilni pogoji 5%,
– servis 5%.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika
Boris Gričar, tel. 062/30-05-380, 21. in
22. 10. 1998 od 8. do 12. ure.

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.

Št. 920-31/98 Ob-7162
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Agencija Republike Slovenije za pla-
čilni promet, Tržaška 16, Ljubljana, telefaks
061/125-62-68.

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

3. (a) Kraj dobave: 13 organizacijskih
enot.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: laserski tiskalniki – 89
kosov.

(c).
(č) Ocenjena vrednost naročila:

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

30. 11. 1998.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Agencija Republike Slovenije za plačilni pro-
met, centrala Ljubljana, Sektor za kadrov-
ske in splošne naloge, Tržaška 16, Ljublja-
na, soba 103/I.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 16. 10. 1998 (med
9. in 14. uro z dokazilom o plačilu zneska
za razpisno dokumentacijo).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.000
SIT z virmanom na žiro račun št.
50100-603-18540.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 20.10. 1998 do 14.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Agencija Republike Sloveni-
je za plačilni promet, Tržaška 16, Ljubljana
(vložišče).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 10. 1998 ob 9. uri, Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet, Tržaška 16,
Ljubljana, sejna soba V.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 2,5% od
ocenjene vrednosti opreme.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: v celoti po dobavi vse
opreme, rok najmanj 8 dni.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
določene v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do izteka veljav-
nosti ponudbe (najmanj do 6. 12. 1998).

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): po-
polnost ponudbe, finančno stanje ponudni-
ka, kvaliteta, garancija, cena in reference
(kot v razpisni dokumentaciji).

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podrobnejše informacije o naročilu lah-
ko ponudniki pridobijo na naslovu naročni-
ka ali po tel. 061/125-67-00, pri Nuši Rus.

16., 17.
Agencija Republike Slovenije

za plačilni promet

Št. 920-33/98 Ob-7163
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Agencija Republike Slovenije za pla-
čilni promet, Tržaška 16, Ljubljana, telefaks
061/125-62-68.

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

3. (a) Kraj dobave: 15 organizacijskih
enot.

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

a) mrežni strežniki – 15 kosov,
b) osebni računalniki – 284 kosov (4

skupine: 53, 182, 33 in 16 kosov).
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj lahko da ponudbo samo za posame-

zen sklop (a., b.) in za osebne računalnike
(b.) tudi za posamezno skupino.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
a) 15,000.000 SIT,
b) 70,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki

se bodo morda oddajali posamično: skupi-
ne osebnih računalnikov: 1 skup.
10,000.000 SIT, 2. skup. 43,000.000 SIT,
3. skup. 9,500.000 SIT, 4. skup.
7,500.000 SIT.

4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

30. 12. 1998.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Agencija Republike Slovenije za plačilni pro-
met, centrala Ljubljana, Sektor za kadrov-
ske in splošne naloge, Tržaška 16, Ljublja-
na, soba 103/I.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 30. 10. 1998 (med
9. in 14. uro z dokazilom o plačilu zneska
za razpisno dokumentacijo).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 10.000
SIT z virmanom na žiro račun št.
50100-603-18540.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 9.11. 1998 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Agencija Republike Sloveni-
je za plačilni promet, Tržaška 16, Ljubljana
(vložišče).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 11. 1998 ob 9. uri, Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet, Tržaška 16,
Ljubljana, sejna soba V.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 2,5% od
ocenjene vrednosti opreme.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: v celoti po dobavi vse
opreme, rok najmanj 8 dni.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
določene v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do izteka
veljavnosti ponudbe (najmanj do 25. 1.
1999).

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): po-
polnost ponudbe, finančno stanje ponudni-
ka, kvaliteta, garancija, cena in reference
(kot v razpisni dokumentaciji).

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podrobnejše informacije o naročilu lah-
ko ponudniki pridobijo na naslovu naročni-
ka ali po tel. 061/125-67-00, pri Nuši Rus.

16., 17.
Agencija Republike Slovenije

za plačilni promet

Ob-7164
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Agencija Republike Slovenije za pla-
čilni promet, Tržaška 16, Ljubljana, telefaks
061/125-62-68.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: 15 organizacijskih
enot.

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

a) mrežni strežniki – 40 kosov,
b) osebni računalniki – 150 kosov.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj lahko da ponudbo samo za posa-
mezen sklop (a., b.).

(č) Ocenjena vrednost naročila:
a) 29,500.000 SIT,
b) 30,000.000 SIT.
(d).
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

30. 11. 1998.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Agencija Republike Slovenije za plačilni pro-
met, centrala Ljubljana, Sektor za kadrov-
ske in splošne naloge, Tržaška 16, Ljublja-
na, soba 103/I.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 23. 10. 1998 (med
9. in 14. uro z dokazilom o plačilu zneska
za razpisno dokumentacijo).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 10.000
SIT z virmanom na žiro račun št.
50100-603-18540.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 29.10. 1998 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Agencija Republike Sloveni-
je za plačilni promet, Tržaška 16, Ljubljana
(vložišče).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 10. 1998 ob 9. uri, Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet, Tržaška 16,
Ljubljana, sejna soba V.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 2,5% od
ocenjene vrednosti opreme.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: v celoti po dobavi vse
opreme, rok najmanj 8 dni.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
določene v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do izteka veljav-
nosti ponudbe (najmanj do 15. 12. 1998).

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): po-
polnost ponudbe, finančno stanje ponudni-
ka, kvaliteta, garancija, cena in reference
(kot v razpisni dokumentaciji).

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podrobnejše informacije o naročilu lah-
ko ponudniki pridobijo na naslovu naročni-
ka ali po tel. 061/125-67-00, pri Nuši Rus.

16., 17.
Agencija Republike Slovenije

za plačilni promet

Št. 403-13/98 Ob-7181
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za pravosodje RS, Žu-
pančičeva 3, Ljubljana, telefaks
061/12-61-050.

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

3. (a) Kraj dobave: kraj dobave so loka-
cije pravosodnih organov uporabnikov.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: 7 službenih vozil s štiri kole-
snim pogonom (4WD) do 2000 ccm.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudniki se lahko potegujejo samo za doba-
vo celotne količine vozil.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
24,500.000 SIT.

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

koj po podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

15. 11. 1998.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za pravosodje RS, Sektor za pra-
vosodno upravo, Župančičeva 3, Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 28. 10. 1998 vsak
dan od 9. do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): razpisna
dokumentacija je na razpolago brezplačno.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 30. 10. 1998 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Ministrstvo za pravosodje
RS, vložišče ministrstva, Župančičeva 3,
Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 10. 1998 ob 11. uri na Ministrstvu za
pravosodje RS, Župančičeva 3, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: potrebno je predložiti bančno ga-
rancijo v višini 10% od vrednosti ponudbe,
ki traja dokler ni izbran ponudnik po tem
javnem naročilu.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: blago bo plačano v 60
dneh po predaji blaga naročniku.

11., 12.
13. Datum do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati 60 dni od datuma oddaje.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
reference, garancijski rok in druge ugod-
nosti.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: na telefonski številki ministrstva
061/17-85-209 vsak dan do 28. 10. 1998
med 9. in 11. uro.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bilo po-
trebno objaviti.

17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen dne 21. 8. 1998
Ob-5842.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 1882/98 Ob-7087
1. Naročnik: Javno podjetje Elektro Ljub-

ljana, d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljub-
ljana, telefaks: 061/312-542.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: ponudnik bo izbran na podlagi javnega
razpisa brez omejitev.

3. Podatki o predmetu javnega razpisa:
– dobava osebnih zaščitnih sredstev:

1. obleka farmer 626 kom,
2. kombinezon delovni 158 kom,
3. halja moška 260 kom,
4. čevlji nizki 93 kom,
5. čevlji visoki 128 kom,
6. škornji usnjeni 69 kom,

– kraj dobave je skladišče na Glavarjevi
14 v Ljubljani,

– upoštevane bodo le popolne ponud-
be,

– orientacijska vrednost razpisa je
10,500.000 SIT.

4. Predvideni rok dobave je 15. 12.
1998.

5. Prijava
– ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo pri kontaktni osebi Nataša
Škerjanec, tel. 131-52-55 v sobi štev. 20
na naslovu Elektro Ljubljana, d.d., Sloven-
ska cesta 56/VI, Ljubljana,

– razpisna dokumentacija bo na razpola-
go do 16. 10. 1998, za plačilo 10.000 SIT,

– način plačila : nakazilo na žiro račun
Elektro Ljubljana štev. 50102-601-90004.

6. Oddaja ponudb
Ponudbe morajo biti oddane najkasneje

do 29. 10. 1998 do 14. ure, ponudbe od-
dane po tem roku ne bodo upoštevane.

Ponudbe morajo biti oddane na naslov:
Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d., Služ-
ba za javna naročila, Slovenska cesta 58,
1516 Ljubljana.

Prijava ponudnika mora biti oddana v za-
prti in žigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova naročnika. Prijava naj ima obvezno
pripisano “Javni razpis - Ponudba za doba-
vo osebnih zaščitnih sredstev – Ne odpiraj!
”.

Pisna pojasnila bo naročnik posredoval
le na pisne zahteve, ki bodo naročniku pri-
poročeno posredovane po pošti do 21. 10.
1998.

7. Javno odpiranje ponudb bo 3. 11.
1998, ob 10.00. uri v sejni sobi št. 119
družbe Elektro Ljubljana, Slovenska 58/I v
Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predlo-
žiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.

8. Finančno zavarovanje resnosti ponud-
be: ponudnik mora predložiti bančno garan-
cijo za resnost ponudbe v višini 5% vredno-
sti ponudbe, ne starejša od 30 dni, z veljav-
nostjo 80 dni od objave v Uradnem listu.

9. Plačilni pogoji: gotovinsko plačilo ali
kompenzacija neplačane električne energi-
je brez stroškov kompenzacije.

10. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno poslovne in teh-
nične sposobnosti

Ponudnik je lahko gospodarska družba
ali samostojni podjetnik,ki mora predložiti
naslednjo dokumentacijo:
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– izpis registracije ponudnika, ki ne sme
biti starejša od 30 dni,

– BON 1, BON 2 oziroma BON 3, ne
starejši od 30 dni,

– dokazilo, da podjetje ni v postopku pri-
silne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,

– dokazilo o poravnanih svojih obvezno-
stih iz naslova davkov, ne starejše od 30
dni.

11. Opcija ponudbe je 80 dni po objavi
v Uradnem listu RS.

12. Merila
– skupna ponudbena cena (60% delež),
– potrjene reference (25% delež),
– plačilni pogoji (15% delež).

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 50/98 Ob-7112
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Prostovoljno gasilsko društvo Vele-
nje, Žarova 2, Velenje, faks 063/859-004.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): izbira izvajalca z javnim
razpisom brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Žarova 2, Velenje,
PGD.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: gasilsko vozilo GVC
16/25 (1+5), po tipizaciji, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije.

(c).
(č) Ocenjena vrednost naročila:

20,000.000 SIT.
(d).
4. Datum dobave, če je predvideno:

podvozje – januar 1999, nadgradnja – maj
1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
maj 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pro-
stovoljno gasilsko društvo Velenje, 3320 Ve-
lenje, Žarova 2.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: najkasneje do 24. 10.
1998.

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

predložiti ponudbe: 29. 10. 1998, do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Prostovoljno gasilsko druš-
tvo Velenje, Žarova 2, 3320 Velenje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 10. 1998, ob 13. uri, Gasilski dom Ža-
rova 2, Velenje, prvo nadstropje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe, v
višini 10% od vrednosti naročila, mora velja-
ti najmanj do 10. 12. 1998.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik bo obveznost
poravnal v roku 90 dni po prejemu blaga,
na žiro račun dobavitelja. Avansi niso mož-
ni.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

– obrazec BON 1 in BON 2,

– dokazilo o poravnanih davčnih obvez-
nostih,

– izpisek iz sodnega registra (registracij-
ski list) iz katerega je razvidno, za katero
dejavnost je ponudnik registriran.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do poteka roka za od-
dajo ponudb: 29. 10. 1998 do 12. ure.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): merila
za ocenjevanje ponudb so navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

15., 16., 17.
Prostovoljno gasilsko društvo Velenje

Št. 404-01/1-98 Ob-7113
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo RS, Karde-
ljeva ploščad 26, Ljubljana, telefaks
061/131-81-64.

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

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana, skladišče
MORS, Miheličeva ulica b.š., Šentvid –
Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: jermen za AP – količina
10.000 kosov.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik mora oddati ponudbo za celotni
predmet javnega naročila.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

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

kasneje do 15. 12. 1998.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MORS, Uprava za logistiko, Kardeljeva
ploščad 24, Ljubljana, kont. oseba Boštjan
Purkat, tel. 061/171-25-85, soba št. 365,
vsak delovni dan med 11. in 12. uro.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: najkasneje do
26. 10. 1998. Pri dvigu razpisnega doku-
menta je možen ogled vzorca.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.000
SIT z virmanom ali bančno položnico (z na-
vedbo polnega naslova in številke javnega
razpisa MORS BO 77/98) na žiro račun št.
50100-637-55216.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 29. 10. 1998 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: MORS, Kardelejva ploščad
25, 1000 Ljubljana, ali osebna dostava v
sprejemno pisarno - vložišče na zgoraj na-
veden naslov.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo 29. 10. 1998 ob 14. uri
na naslov MORS, Kardeljeva ploščad 24,
soba št. 150.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 30 dni po izvršeni do-
bavi pasov.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
da izpolnjuje zahteve glede pravnega statu-
sa ponudnika, da je finančno sposoben ter
da izpolnjuje ostale zahteve navedene v raz-
pisni dokumentaciji.

13.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
kakovost priloženega vzorca, finančno sta-
nje ponudnika iz okvirja predmeta javnega
naročila in rok za izvršitev del.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu MORS, Kardeljeva ploščad 24, ali pri
Tomažu Okršlarju, tel. 061/1711-059 ali
pri Gorazdu Tomiču tel. 061/171-2099.

16., 17.
Ministrstvo za obrambo RS

Št. 404-01/1-98 Ob-7114
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo RS, Karde-
ljeva ploščad 26, Ljubljana, telefaks
061/131-81-64.

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

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana, skladišče
MORS, Miheličeva ulica b.š., Šentvid –
Ljubljana.

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

– tarče izdelane iz kartona in papirja
različne (12.000+200.000),

– tarče izdelane iz lesonita, ultralesa
ali PVC-a različne (12.900),

– tarče izdelane iz pločevine
(4.200).

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik lahko odda ponudbo za eno vrsto
tarč ali vse vrste tarč, le da mora ponuditi
vse tipe tarč, ki so zajete v eni skupini.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
– za tarče izdelane iz kartona in papirja

je 1,600.000 SIT,
– tarče izdelane iz lesonita, ultralesa ali

PVC-a je 3,500.000 SIT,
– tarče izdelane iz pločevine je

2,500.000 SIT.
(d).
4. Datum dobave, če je predvideno: naj-

kasneje do 15. 12. 1998.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MORS, Uprava za logistiko, Kardeljeva
ploščad 24, Ljubljana, kont. oseba Boštjan
Purkat, tel. 061/171-25-85, soba št. 365,
vsak delovni dan med 11. in 12. uro.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: najkasneje do
 26. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.000
SIT z virmanom ali bančno položnico (z na-
vedbo polnega naslova in številke javnega
razpisa MORS BO 76/98) na žiro račun št.
50100-637-55216.
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7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 29. 10. 1998 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: MORS, Kardeljeva ploščad
25, 1000 Ljubljana, ali osebna dostava v
sprejemno pisarno - vložišče na zgoraj na-
veden naslov.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo 29. 10. 1998 ob 13. uri
na naslov MORS, Kardeljeva ploščad 24,
soba št. 150.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 30 dni po izvršeni do-
bavi tarč.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
da izpolnjuje glavne pogoje glede statusa
ponudnika, da je finančno sposoben ter da
izpolnjuje ostale zahteve navedene v razpi-
sni dokumentaciji.

13.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
kakovost priloženega vzorca, finančno sta-
nje ponudnika iz okvirja predmeta javnega
naročila in rok za izvršitev del.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu MORS, Kardeljeva ploščad 24, ali pri
Branku Podbrežniku, tel. 061/1711-059
ali pri Andjelku Bogdanovu, tel.
061/171-2340.

16., 17.
Ministrstvo za obrambo RS

Št. 03/03/98 Ob-7118
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Žalec, Ul. Savinjske čete 5,
Žalec, faks 063/716-311, kont. oseba Ta-
nja Razboršek-Rehar, tel. 063/715-313.

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

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Šem-
peter.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in montaža opre-
me za telovadnico na OŠ Šempeter:

A – oprema telovadnice,
B – tribune, oder in zaščita parketa.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: del-
na ponudba ni dopustna.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
A) 11,400.000 SIT,
B) 10,800.000 SIT.
Podroben seznam opreme je sestavni

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

1. 12. 1998 do 31. 12. 1998.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Žalec, Ul. Savinjske čete 5, Žalec, Od-
delek za gospodarske in negospodarske
dejavnosti, kont. oseba Milka Štrukelj, tel.
063/515-313, faks 063/716-311.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 16. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): zaintere-
sirani ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo brezplačno.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 21. 10. 1998 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Občina Žalec, Oddelek za
gospodarske in negospodarske dejavnosti,
3310 Žalec s pripisom “Ponudba, Ne odpi-
raj” in z navedbo predmeta naročila. Na ku-
verti mora biti popoln naslov ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 10. 1998 ob 13. uri, sejna soba Obči-
ne Žalec.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora ponudbi priložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe, kot
jo zahteva razpisna dokumentacija.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: financiranje v 60 dneh
po dobavi.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti ustrezna dokazila
in izjave, kot jo zahteva razpisna dokumen-
tacija.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 21. 10. 1998
do 10. ure.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): refe-
rence 20%, rok izvedbe 20%, reference
kadrov 20%, garancijski rok 15%, cena
25%.

15., 16., 17.
Občina Žalec

Ob-7120
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. (a) Kraj dobave:dostava franko cen-
tralno skladišče Maribor in Ljubljana.

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

– ca. 3.500 kosov hišnih predalčni-
kov v predvideni vrednosti 12,000.000 SIT,

– 40 kosov na ključ poštnih nabiralni-
kov v predvideni vrednosti 1,400.000 SIT,

– 64 kosov polavtomatskih poštnih
nabiralnikov v predvideni vrednosti
3,000.000 SIT,

– 29 kosov samostoječih poštnih na-
biralnikov v predvideni vrednosti
4,300.000 SIT,

– 13 kosov izpostavljenih poštnih
nabiralnikov v predvideni vrednosti
120.000 SIT,

– ca. 461 kosov izpostavljenih pre-
dalčnikov v predvideni vrednosti
5,000.000 SIT,

– ca. 250 kosov dostavnikov v predvi-
deni vrednosti 7,500.000 SIT.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
33,320.000 SIT.

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

4. Datum dobave, če je predvideno:suk-
cesivno v letu 1999 po posamičnem naro-
čilu.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
december 1999.

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

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 26. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.000
SIT z virmanom ali splošno položnico št.
žiro računa 51800-601-180.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 9. 11. 1998 do 12. ure.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 11. 1998 ob 10. uri III. nad., Uprava
Slomškov trg 10, Maribor.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% ponudbene vrednosti.

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

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

– priložen obrazec izjave, da sprejema
pogoje iz razpisne dokumentacije,

– da je predložena bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 5% ponudbene
vrednosti,

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

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

teklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,

– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila,

– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2 zap. št. , 6, enako 0 v
preteklih 6 mesecih od dneva sestavitve
obrazca,

– potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov račun, da le ta v preteklih 6 mesecih ni
bil blokiran,

– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od trikratne vrednoti ponudbe na
katero se prijavlja (obrazec BON 1 I/8),

– da v preteklem letu ne izkazuje izgube
iz naslova poslovanja (obrazec Bon 1 III/7),

– da je predložil izjavo, da so izdelki na-
rejeni po zahtevani dokumentaciji.
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Naročnik lahko izloči ponudnika, če le ta
ni pravilno in pravočasno izpolnil pogodbe-
nih obveznosti iz prejšnjih pogodb.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 2. 12. 1998.

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

– cena,
– ocena strokvone komisije.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatna pojasnila do 2. 11. 1998, og-
led vzorcev do 2. 11. 1998 v centralnem
skladišču Ul. Heroja Šeranoviča 23, Mari-
bor, Kaisersberger Stefan, vsak delovnik od
10. do 13. ure.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni.

17.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-7121
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Center za zdravljenje bolezni otrok,
kont. oseba Urbančič dr. Magdalena, Šen-
tvid pri Stični 44, tel. 061/785-006, faks
061/785-052.

2.
3. (a) Kraj dobave: Center za zdravljenje

bolezni otrok, Šentvid pri Stični.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: živila po skupinah:
1. Sadje in zelenjava: 3,486.285 SIT,
2. Kruh in pecivo: 1,205.335 SIT,
3. Meso, jajca: 5,568.130 SIT,
4. Mleko in mlečni izdelki:

1,598.420 SIT,
5. Splošno prehrambeno blago:

3,394.031 SIT.
(c).
(č) Ocenjena vrednost naročila:

15,252.201 SIT.
(d).
4. Datum dobave, če je predvideno: v

12 mesecih, začetek 1. december 1998.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Cen-
ter za zdravljenje bolezni otrok, kont. oseba
dr. Magdalena Urbančič, Šentvid pri Stični,
Šentvid pri Stični 44, tel. 061/785-006.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 26. 10. 1998,
vsak delovni dan od 8. do 14. ure za
2.000 SIT.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: blagajna.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 31. 10. 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Center za zdravljenje bolez-
ni otrok, Šentvid pri Stični 44, 1296 Šen-
tvid pri Stični, prevzemnik dr. Magdalena
Urbančič, tel. 061/785-006.

Zaprte kuverte morajo biti jasno označe-
ne z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”, šte-
vilko objave razpisa v Uradnem listu RS,
navedbo predmeta naročila “Živila”, naslo-
vom naročnika, na hrbtni strani pa mora biti
označen naslov pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 3. 11. 1998, ob
9. uri na naslovu Center za zdravljenje bo-
lezni otrok, Šentvid pri Stični 44, Šentvid pri
Stični, odpiranje bo vodila Nada Mikelj.

Rok v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa: ponudniki bodo
obveščeni o izidu javnega razpisa najkasne-
je do 6. 11. 1998.0

9., 10., 11., 12., 13.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN): naj-
nižja končna cena in ostali pogoji, navedeni
v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu ZJN.

Ponudba mora veljati do 30. 11. 1998.
16., 17.

Center za zdravljenje bolezni otrok
Šentvid pri Stični

Št. 931-92/98 Ob-7167
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Hidrometeorološki zavod RS, Vojko-
va 1b, 1001 Ljubljana, p.p. 2549, telefaks:
061/133-13-96.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): naročnik bo oddal javno naroči-
lo po predhodno uspešno izvedenim javnim
razpisom za izbiro izvajalca brez omejitev.

3.(a) Kraj dobave: Ljubljana, Vojkova 1b.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti (za obsežnejše opise priloži-
ti poseben list):

1. Osebni računalniki;
2. Periferna oprema;
3. Dodatna strojna oprema;
4. Windows NT strežniki;
5. Računalniki z RISC procesorjem.

(Glej tabelo na str. 6526 in 6527!)
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-

guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj se lahko poteguje za naročilo samo dela
zahtevanega blaga in sicer za skupine: peri-
ferna oprema, dodatna strojna oprema in
računalniki z RISC procesorjem.

(č) Ocenjena vrednost naročila je:
26,600.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajala posamično.

Ocenjena vrednost za skupino:
– Periferna oprema 1,750.000 SIT,
– Dodatna strojna oprema 250.000 SIT,
– Računalniki z RISC procesorjem

7,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:

skrajni rok za dobavo vse računalniške opre-
me navedene v tem razpisu je 30. novem-
ber 1998.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. november 1998.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpi-
sna dokumentacija je na voljo, po objavi jav-
nega razpisa v Uradnem listu RS, v sprejemni
pisarni Hidrometeorološkega zavoda Repub-
like Slovenije - Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: zadnji dan za zah-
tevek za razpisno dokumentacijo je 12 dan
po objavi v Uradnem listu RS.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: za pravočasno oddano
bo štela ponudba, ki bo dostavljena do
vključno 20. dne do 12. ure od objave v

Uradnem listu RS ali poslana po pošti pripo-
ročeno s povratnico in bo prispela na na-
slov naročnika do navedenega roka.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe v predpisani obliki
se vložijo osebno v sprejemni pisarni Hidro-
meteorološkega zavoda Republike Sloveni-
je Vojkova 1b (prvo nadstropje levo) ali poš-
ljejo po pošti priporočeno s povratnico.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje pravočasno prispelih po-
nudb bo prvi delovni dan po poteku roka
dostave ponudb. Odpiranje bo ob 9. uri v
sejni sobi Hidrometeorološkega zavoda RS,
Vojkova 1b, prvo nadstropje levo.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: vsi ponudniki so dolžni predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v viši-
ni 5% ponudbene cene z veljavnostjo do
dneva veljavnosti ponudbe. Naročnik bo
unovčil garancijo za resnost ponudbe v pri-
meru, da ponudnik umakne ponudbo po
javnem odpiranju ponudb ali v primeru, da
izbrani ponudnik odreče podpis pogodbe o
izvedbi posla v skladu z razpisnimi pogoji.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: pravilnik o postopkih za
izplačila iz proračuna (Ur. l. RS, št. 43 z dne
5. junija 1998) predpisuje izplačila iz prora-
čuna. Z računov proračuna se plačujejo ob-
veznosti direktno končnemu porabniku
skladno z zakonom o izvrševanju proračuna
RS (Ur. l. RS, št. 5 z dne 31. januarja 1996)
in zakona o spremembah in dopolnitvah za-
kona o izvrševanju proračuna RS (Ur. l. RS,
št. 34 z dne 28. aprila 1998).

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo, izbrani ponudnik
se mora v roku osmih dni od prejema sklepa
o izbiri najugodnejšega ponudnika odzvati na
poziv za podpis pogodbe in izjaviti, da bo
sklenil pogodbo v skladu s ponudbo. V pri-
meru, da se izbrani ponudnik ne odzove na
poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe,
naročnik pa bo unovčil bančno garancijo za
resnost ponudbe, ne glede na razloge za
odstop od pogodbe. Pogodba bo z izbranim
ponudnikom sklenjena najkasneje v tridese-
tih dneh od pravnomočnosti sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: v raz-
pisni dokumentaciji je zahtevana predložitev
podatkov in listin, na podlagi katerih bo naroč-
nik ugotovil, da ima ponudnik potrebne kapa-
citete in finančno poslovne sposobnosti po-
trebne za izpolnitev prejetega naročila. Komi-
sija bo ugotovila sposobnost ponudnika za
izpolnitev prejetega naročila tako, da bo vse
popolne ponudbe preverila in ocenila v skladu
s ponderiranimi merili in podanimi ocenami.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik sme
umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati
do poteka roka za oddajo ponudbe, ne da
bi imel naročnik pravico unovčiti garancijo
za resnost ponudbe.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): na-
ročnik je v razpisni dokumentaciji natančno
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navedel merila ter pomen posameznih pon-
deriranih meril, ki bodo uporabljena pri oce-
njevanju ponudb.

15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije o javnem naročilu
so v razpisni dokumentaciji.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: predhodna

1.1. OSEBNI RAČUNALNIKI
1.1.1. Osebni računalnik v sestavi: – 21 kosov

Matična plošča: HP Vectra VE8 6/266
PCI, ISA, EIDE, Ultra ATA
2x serijski, 1x paralelni, 2x USB

Procesor: Intel Pentium II, 266 MHz
Pomnilnik: 64 MB SDRAM
Grafični vmesnik: MATTROX MGA-G100, 4 MB SGRAM
Diski: trdi 3,2 GB, gibki 1,44 MB, CD-ROM 32x
Mrežni vmesnik: 3COM Combo PCI
Vhodne enote: SLO tipkovnica, miška
Ohišje: namizno
Programska oprema: MS Windows 95 SLO

MS Office 97 SLO
1.1.2. Monitor Hewlett Packard

Ergo 1280 Trinitron, 17” – 18 kosov
1.1.3. Monitor EIZO T68, 19“ – 5 kosov
1.1.4. Prenosni računalnik – 2 kosa

Matična plošča: HPC NOTE 6033
Procesor: Intel Pentium II, 233 MHz
Pomnilnik: 64 MB
Diski: trdi 3,2 GB, gibki 1,44 MB, CD-ROM 20x
Display: XGA, diagonala 13,3”, TFT aktivna matrika
Video: 2 MB VRAM
Zvok: 16-bit sound blaster
Mrežni vmesnik: U.S.R. PCMCIA Ethernet & 33,6 kB/s

modem/fax
I/O priključki: 1x serijski, 1x paralelni, USB
Programska oprema: MS Windows 95 SLO
Torbica.

1.1.5. Prenosni računalnik v sestavi: – 3 kosi
Matična plošča: HPC NOTE 5033
Procesor: Intel Pentium MMX, 233 MHz
Pomnilnik: 32 MB
Diski: trdi 2,1 GB, gibki 1,44 MB, CD-ROM 20x
Display: SVGA, diagonala 12,1”, TFT aktivna matrika
Video: 2 MB VRAM
Zvok: 16-bit sound blaster
Mrežni vmesnik: U.S.R. PCMCIA Ethernet & 33,6 kB/s

modem/fax
I/O priključki: 1x serijski, 1x paralelni, USB
Programska oprema: MS Windows 95 SLO
Torbica

1.2. PERIFERNA OPREMA:
1.2.1. Tiskalnik HP LaserJet 5000N, A3 – 1 kos
1.2.2. Tiskalnik HP LaserJet 6MP – 1 kos
1.2.3. Tiskalnik HP LaserJet 6L – 3 kosi
1.2.4. Tiskalnik HP DeskJet 1120C – 1 kos
1.2.5. Tiskalniški strežnik

Emulex NetQue Pro 2 – 1 kos
Mrežni protokoli: TCP/IP, DEC LAT

1.2.6. Grafična tablica WACOM A2,
pero in kursor s 4 tipkami – 1 kos

1.2.7. Grafična tablica WACOM A4,
pero – 1 kos

1.3. DODATNA STROJNA OPREMA
1.3.1. Tektronix Phaser 560 kaseta

za papir in folije – 1 kos
1.3.2. Zvočna kartica Soundblaster Live – 1 kos
1.3.3. Aktivni zvočniki Laptec LCS-3210 – 1 par
1.3.4. Grafična kartica Diamond Viper 550 16MB – 1 kos

objava namere o javnem naročilu ni bila ob-
javljena.

17. To je prvi javni razpis in objava o
neuspelem prvem javnem razpisu ne obstoji.
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1.4. WINDOWS/NT STREŽNIKI
1.4.1. Računalniški sistem v sestavi: – 2 kosa

Matična plošča: HP Netserver LC3 P-II
2x serijski, 1x paralelni

Procesor: Intel Pentium II, 450 MHz
Pomnilnik: 128 MB ECC DIMM
Diski: SCSI RAID, gibki 1,44 MB, CD-ROM 24x
Mrežni vmesnik: 3COM 10/100 UTP, PCI
Vhodne enote: SLO tipkovnica, miška
Monitor: HP Ergo VGA 1024, 15”
Programska oprema: MS Windows NT Server 4.0

MS Windows NT Client – 100 kosov
RAID polje: NETRAID HP disk array controller

HP NETSERVER storage system 6
9 GB ultrawide SCSII disk – 5 kosov

OPCIJE: Možna nadgradnja v Windows/NT Cluster
Možna nadgradnja v Win/NT
DUAL HOST system
Možna nadgradnja v dual-procesor system

1.5. RAČUNALNIKI Z RISC PROCESORJEM
1.5.1. Računalnik 64 bitni RISC 500MHz – 1 kos

Osnovna plošča: PC164 (CPU 500 MHz)
Pomnilnik: 256 MB pomnilnika na 256 bitnem vodilu
Diski: RAID kontrolna enota z predpomnilnikom

32Mb in18 GB UW diskovnim
delovnim poljem (uporabni prostor)
CD ROM 24 x

Vmesnik: FDD
Grafična kartica: PCI S3 chip set
Mrežni vmesnik: 100BaseTX ethernet
Vhodne enote: Tipkovnica, miška
Monitor: 15 inch
Backup enota: 40GB
Operacijski sistem: 64 bitni operacijski sistem

1.5.2. Računalnika 64 bitna RISC 533MHz
v clustru – 1 kos
Osnovna plošča: PC164 SX (CPU 533 MHz)
Pomnilnik: 256 MB pomnilnika
Diski: RAID kontrolna enota z predpomnilnikom

32Mb in 18 GB UW diskovnim delovnim poljem
(uporabni prostor) s hot-swap opcijo
CD ROM 24 x

Vmesnik: FDD
Grafična kartica: PCI S3 chip set
Mrežni vmesnik: 100BaseTX ethernet
Vhodne enote: Tipkovnica, miška
Ohišje: industrijski model ATX ohišja

z redundantnim napajalnikom
Monitor: 15 inch
Operacijski sistem: WNT 4.0 v cluster aplikaciji

1.5.3. Računalnik 64 bitni RISC 533MHz – 1 kos
Osnovna plošča: PC164 SX (CPU 533 MHz)
Pomnilnik: 256 MB
Diski: SCSI kontrolna enota 4.5GB UW disk

CD ROM 24x
Vmesnik: FDD
Grafična kartica: PCI S3 chip set
Mrežni vmesnik: 100BaseTX ethernet
Vhodne enote: Tipkovnica, miška
Monitor: 15 inch
Operacijski sistem: 64 bitni operacijski sistem

1.5.4. Programski paketi
QL-MT4AE-7U UNIX UPDATE

QA-MT5AE-AA Developer kit licenca
QA-MT4AA-H8 literatura in medij za UNIX
QA- 054AA-H8 leyered produkti za UNIX

Ministrstvo za okolje
in prostor

Hidrometeorološki zavod RS
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Preklic

Ob-7228
Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič, za-

radi ponovne objave preklicuje javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za popravilo
strehe občinske stavbe, objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 67, stran 6445, z dne
2. 10. 1998; Ob-6872.

Občina Tržič

Št. 331/98 Ob-7062
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Koper, Verdijeva 10,
Koper, faks 066/273-214.

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

3. Kraj izvedbe del: Koper.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
bena in elektroinstalacijska dela uredi-
tve parkirišča ob Ferrarski cesti v Ko-
pru.

Orientacijska vrednost del znaša
35,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: upoštevane bodo
ponudbe po osnovnem popisu in razpisni
dokumentaciji.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik v osnovni ponudbi ne
sme ponuditi variantnih ponudb.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek del je november 1998, predviden rok
izvedbe je 2 meseca.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
perinvest, d.o.o., Ferrarska 14, 6000 Ko-
per, kont. oseba Boris Trobec, dig. tel.
066/37-205, faks 066/38-199.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 26. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT, način plačila razpisne doku-
mentacije je na žiro račun Koperinvest št.
51400-601-27744 z navedbo predmeta
naročila.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 9. 11. 1998 do 11.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Koper, Urad
za nepremičnine, Verdijeva ulica št. 6, taj-
ništvo Urada za nepremičnine, soba št. 201.

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

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba, ne odpiraj” in
število objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta javnega
naročila “Javni razpis – parkirišče ob Fer-
rarski cesti v Kopru”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
9. 11. 1998 ob 11.30 v sejni sobi Mestne
občine Koper, Urad za nepremičnine, Ver-
dijeva 6, soba št. 104.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ob dostavi ponudbe v sklo-
pu ponudbene dokumentacije predložiti ak-
ceptni nalog za resnost ponudbe v višini
10% ponujene vrednosti del. Trajanje ak-
ceptnega naloga mora biti skladno z ocpijo
ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo mesečnih situacij v roku 60 dni po
potrditvi nadzornega organa.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba ali
samostojni podjetnik, ki mora predložiti na-
slednjo dokumentacijo:

– izpis registracije ponudnika, ki ni sta-
rejši od 30 dni,

– BON 1, BON 2 oziroma BON 3, ki ni
starejši od 30 dni,

– ponudba mora veljati 60 dni, od datu-
ma oddaje ponudbe.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): naroč-
nik bo pri izboru najugodnejšega ponudnika
upošteval:

– ponudbeno ceno,
– rok izvedbe razpisanih del,
– reference ponudnika in morebitnih po-

dizvajalcev,
– najugodnejši garancijski roki,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
16., 17., 18.

Koperinvest, d.o.o., Koper-Capodistria

Št. 8-11-10347/1-98 Ob-7063
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Telekom Slovenije, d.d., PE Novo
mesto, Novi trg 7a, Novo mesto.

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

3. Kraj izvedbe del: Novo mesto.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja KKO in RNO Drska v dolžini 3,4 km.

Ocenjena vrednost je 9,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: datum pričet-
ka del je 2. 11. 1998, datum dokončanja
del je 31. 12. 1998.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Te-
lekom Slovenije, d.d., PE Novo mesto, Služ-

ba za investicije, Novi trg 7a, 8000 Novo
mesto, kontaktna oseba Marko Bukovac,
dipl. inž., soba št. 81, tel. 068/373-630,
faks 068/322-564.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 19. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT na blagajni PE ali z virmanom na žiro
račun št. 52100-849-90805 s sklicevanjem
na predmet razpisa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 10. 1998 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Telekom Slovenije, d.d., PE
Novo mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo me-
sto, prevzemnica Dragica Hočevar, tajniš-
tvo, soba št. 90, tel. 068/321-221, faks
068/322-853.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 10. 1998 ob 12. uri v Telekom Sloveni-
je, d.d., PE Novo mesto, Novi trg 7a, 8000
Novo mesto, odpiranje vodi Sonny Beronja,
dipl. jur., soba št. 76, tel. 068/371-151,
faks 068/322-853.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
1% ponudbene vrednosti – bančna garanci-
ja za resnost ponudbe, veljavna do 31. 12.
1998.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
90 dni od potrditve mesečne situacije. Zad-
njih 10% pogodbene vrednosti po izpolnitvi
obveznosti izvajalca ter uspešno opravljeni
kontroli kvalitete.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
registracija ponudnika; dovoljenje za oprav-
ljanje dejavnosti, ki je predmet javnega raz-
pisa; dokazilo o poravnanih obveznostih iz
naslova davkov, taks in drugih dajatev dolo-
čenih z zakonom; dokazilo, da proti ponud-
niku ni uveden stečajni postopek, postopek
likvidacije ali postopek prisilne poravnave;
dokazilo o boniteti (BON1, BON2); izjava
ponudnika, da ni prenehal opravljati dejav-
nosti; izjava ponudnika, da proti njemu ni
bila izdana pravnomočna sodna odločba, ki
bi kazala na njegovo nestrokovnost.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 19. 10. 1998.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

16., 17., 18.
Telekom Slovenije, d.d.,

PE Novo mesto

Št. 02/01-98 Ob-7064
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Stanovanjski sklad občine Žalec, Uli-
ca Savinjske čete 5, 3310 Žalec, telefaks
063/716-311.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.
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3. Kraj izvedbe del: Braslovče 29.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija stanovanjsko poslovnega ob-
jekta: rušitvena dela, gradbena dela,
obrtniška dela in inštalacije.

Ocenjena vrednost je 78,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-

pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: delo se oddaja v enem
sklopu.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava projektov ni vključena.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso pred-
videne.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del je
takoj po podpisu pogodbe. Dokončanje del
je 30. 8. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: SIPRO, d.o.o., Stanovanj-
sko podjetje Žalec, Pečnikova 1, kontaktna
oseba je Tatjana Urlep, tel. 717-121, tele-
faks 717-282.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo od 6. 10. 1998 do 27. 10.
1998 v delovnem času.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): stroški
9.000 SIT za razpisno dokumentacijo po-
nudniki lahko poravnajo na račun št.
50750-652-27695.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
10. 11. 1998 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Stanovanjski sklad občine
Žalec, Ulica Savinjske čete 5, vložišče, so-
ba št. 42.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Braslovče 29”. Na hbrtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 10. 11. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Občina Žalec,
Savinjske čete 5, 3310 Žalec, sejna soba
št. 11/II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resno-
st ponudbe,: vsak ponudnik mora skupaj s
ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 2,400.000 SIT in
veljavnostjo 91 dni od datuma odpiranja po-
nudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
iz lastnih sredstev in kreditnih sredstev Re-
publiškega stanovanjskega sklada. Način
plačevanja z roki je določen v pogodbi kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-

ljeno javno naročilo: ponudnika lahko na-
stopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje z opredelitvijo in poob-
lastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti,
priložiti k ponudbi: registracijo podjetja, od-
ločbo upravne enote, poročilo o finančnem
stanju ponudnika za zadnje leto (BON 1 in
BON 2 oziroma BON 3), dokazilo, da proti
ponudniku ni uveden stečajni postopek.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): refe-
rence, potrjene s strani investitorja, podatki
o strokovnem kadru in tehnični opremi, po-
nudbena cena in plačilni pogoji, garancije in
ostale ugodnosti.

Investitor si pridržuje pravico:
– da najcenejše ponudbe ne izbere kot

najprimernejše,
– da v pogodbi določi natančnejše po-

goje,
– da odstopi od oddaje del ne glede na

razloge.
V teh primerih ponudnik nima pravice

uveljavljati odškodnine iz tega naslova.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: strokovne informacije posreduje Obči-
na Žalec, Oddelek za okolje, prostor in ko-
munalne zadeve, Tatjana Urlep, tel.
717-121.

17., 18.
Stanovanjski sklad občine Žalec

Ob-7065
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Krško, Cesta Krških žrtev 14,
8270 Krško, telefaks 0608/22-221.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): oddaja javnega naročila
s predhodno izvedenim javnim razpisom za
izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Brestanica, spodnji
grad.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: zame-
njava strešne konstrukcije in kritine.

Ocenjena vrednost del: 9,500.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi samo eno varianto, po razpisni doku-
mentaciji.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: november, de-
cember 1998.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Krško, Oddelek za gospodarsko infra-
strukturo, CKŽ 14, Krško.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 19. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT na ŽR 51600-630-13042.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 22. 10. 1998 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Krško, CKŽ 14,
8270 Krško, Oddelek za gospodarsko in-
frastrukturo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 10. 1998 ob 10.30 na naslovu naroč-
nika v sejni sobi E.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: za resnost ponudbe se zahteva bančna
garancija v višini 10% ocenjene vrednosti
del.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
v skladu z navodilom o izvrševanju proraču-
na RS v 60 dneh po zapadlosti posamezne
situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo, predloženo v
razpisni dokumentaciji.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik bo moral predložiti dokumente v
skladu z razpisno dokumentacijo, ki jo dvig-
ne pri naročniku.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 11. 1998.

15. Merila  za  dodelitev  naročila,  teža
in  način  uporabe  meril  (21.  člen  ZJN):
ponudbena  cena  –  40%,  rok  plačila,
zamik  plačila  –  30%,  reference  ponud-
nika – 30%.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije so na razpolago
na Občini Krško, CKŽ 14, Krško, pri Pirc
Matjažu, tel. 0608/22-771, vsak delovni
dan med 7. in 8. uro.

17., 18.
Občina Krško

Ob-7066
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Zreče, Cesta na Roglo 13/b,
3214 Zreče.

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

3. Kraj izvedbe del: Občina Zreče.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
beno-vzdrževalna dela na lokalnih ce-
stah Občine Zreče: zimsko vzdrževanje:
7,000.000 SIT in letno vzdrževanje:
7,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudniki lahko po-
nudijo vzdrževanje samo na določenih lo-
kalnih cestah, vendar za letno in zimsko
vzdrževanje.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik lahko ponudi samo
svojo varianto.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: zimsko vzdr-
ževanje od 15. novembra do 15. marca,
ostali čas je letno vzdrževanje.
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7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Zreče, Cesta na Roglo 13/b, 3214
Zreče.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 28. 10. 1998 do
15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
20.000 SIT, z virmanom na žiro račun Obči-
ne Zreče, št. 50720-630-10173.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 10. 1998 do 13.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Zreče, Cesta na Ro-
glo 13/b, 3214 Zreče, v tajništvo občine s
pripisom: “Ponudba – ne odpiraj” in številko
objave v Uradnem listu RS ter z navedbo
javnega razpisa.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 11. 1998 ob 12. uri, v sejni sobi Občine
Zreče.

10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna
določila v drugih dokumentih glede
plačevanja: bodo določena v pogodbi.

12., 13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 29. 10. 1998.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
ugodni plačilni pogoji, garancije in referen-
ce.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije bodo zainteresira-
ni ponudniki dobili na naslov: Občina Zre-
če, kont. oseba Andrej Furman, Cesta na
Roglo 13/b, 3214 Zreče.

17., 18.
Občina Zreče

Št. 351-55/97 Ob-7067
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Črnomelj, Trg svobode 3,
8340 Črnomelj, faks 068/51-117.

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

3. Kraj izvedbe del: Črnomelj–Kanižari-
ca.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: cestna
razsvetljava ob regionalni cesti R I/218
od Črnomlja do Kanižarice, ca. 1 km.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: oddaja vseh del skupaj.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: pro-
jekti že izdelani.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: varianta sprejemlji-
va.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: 9. 11. 1998
do 9. 12. 1998.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-

čina Črnomelj, Referat za okolje in prostor,
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, tel.
068/52-040, soba 224, Vinko Kunič.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 28. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT, ŽR Občine Črnomelj, št.
52110-630-40302, s pripisom “za razpi-
sno dokumentacijo”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 29. 10. 1998 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Črnomelj, Trg svo-
bode 3, 8340 Črnomelj, sprejemna pisar-
na, soba št. 29.

9. Datum,  čas  in  kraj  odpiranja  po-
nudb: 29. 10. 1998 ob 9.30, sejna soba
Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340
Črnomelj.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
brezpogojna bančna garancija, plačljiva na
prvi poziv v višini 10% ponujene vrednosti
del, s trajanjem veljavnosti 60 dni.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: plačila po mesečnih situacijah po de-
janskih količinah in enotnih cenah, v roku
60 dni.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 25. 10. 1998.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o
naročilu: orientacijska vrednost del:
7,000.000 SIT.

17., 18.
Občina Črnomelj

Št. 352-13/1998 Ob-7090
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ormož, Ptujska c. 6, Ormož,
062/701-721.

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

3. Kraj izvedbe del: Velika Nedelja.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja rastlinske čistilne naprave I. faza,
10,000.000 SIT.

(b), (c).
5. (a), (b).
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 45 dni.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ormož, Ptujska c. 6, Ormož.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 16. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo (številka bančnega računa, ka-

mor je potrebno nakazati znesek): 5.000 SIT,
virman, ŽR št. 52410-630-20808.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 10. 1998, do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Ormož, Ptujska c.
6, Ormož.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb:26. 10. 1998, ob 12. uri, Občina Or-
mož, Ptujska c. 6, Ormož.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
10% od ocenjene vrednosti del, bančna ga-
rancija, 60 dni.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
30 dni po izstavitvi situacije.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa

ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik, da mu bo priznana
sposobnost:določeno v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 21. 10. 1998.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
75%, rok 15%, garancija 10%.

16, 17, 18.
Občina Ormož

Št. 478/98 Ob-7086
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunalno-stanovanjsko podjetje,
d.d., Cesta 3. julija 7, Hrastnik, faks
0601/44-000.

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

3. Kraj izvedbe del: deponija Unično, Dol
pri Hrastniku.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja objektov za dopolnitev I. faze depo-
nije Unično (sortirni plato in kompostar-
na).

Orientacijska vrednost naročila skupaj:
7,000.000 SIT.

(b), (c).
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.

(b).
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 15. 11. 1998
do 31. 12. 1998.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: kon-
taktna oseba Gričar Ernest, inž., tel.
0601/43-361.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 26. 10. 1998 do
14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT, ŽR št. 52710-601-10927.

8. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbo: 30. 10. 1998
do 12. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunalno-stanovanjsko
podjetje, d.d., Cesta 3. julija 7, 1430 Hrast-
nik, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 10. 1998 ob 13. uri, Komunalno-sta-
novanjsko podjetje, d.d., Cesta 3. julija 7,
Hrastnik, soba št. 28.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 10% ponudbene vrednosti z veljavnostjo
do 14. 12. 1998.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeno v razpisni dokumentaciji.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 30. 10. 1998
do 13. ure.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kot v
razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:kontaktna oseba Gričar Ernest, inž., tel.
0601/43-361.

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

čilo je bil objavljen dne 19. 6. 1998 pod št.
317/98.
Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d.,

Hrastnik

Ob-7102
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor,
Titova 38, Maribor, faks 062/104-444.

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

3. Kraj izvedbe del: Videm pri Ptuju.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja optične povezave na relaciji Videm
pri Ptuju–Zg. Leskovec–Cirkulane; oce-
njena vrednost del je 23,000.000 SIT.

(b), (c).
5. (a), (b).
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 7. 12. 1998
do 7. 2. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Te-
lekom Slovenije, d.d., PE Maribor, Titova
38, Maribor, vložišče soba B 006.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 26. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT – gotovinsko plačilo na blagajni
Telekoma Slovenije, d.d., PE Maribor ali na
ŽR 51800-849-28010 (plačilo z virmanom).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 10. 1998 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Telekom Slovenije, d.d., PE

Maribor, Titova 38, Maribor, vložišče soba
B 006.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 10. 1998 ob 9. uri na naslovu: Tele-
kom Slovenije, d.d., PE Maribor, Titova 38,
Maribor – sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: garancija v višini 1% ponudbene vred-
nosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilni rok je 90 dni od izstavitve računa,
zadnjih 10% pogodbene vrednosti se plača
v 90 dneh po uspešno opravljenem kvalita-
tivnem pregledu.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: kot v razpisni doku-
mentaciji.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do izteka roka za pred-
ložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

16., 17., 18.
Telekom Slovenije, d.d.,

PE Maribor

Št. 06-98/083 Ob-7110
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Žalec, Savinjske čete 5,
3310 Žalec, telefaks 063/716-311.

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

3. Kraj izvedbe del: Grajska vas, Gomil-
sko.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
va lesene nadstrešnice nad “periščem”
z zunanjo ureditvijo in ureditev ringa
okrog cerkve – center vasi. Ocenjena
vrednost celote: 13,870.000 SIT.

(b), (c).
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.

(b).
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
29. 10. 1998, končanje del 24. 12. 1998.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Obč-
na Žalec, Oddelek za gospodarske in ne-
gospodarske dejavnosti, Savinjske čete
5, Žalec, kont. oseba Tilka Potočnik, soba
št. 49, II. nad. tel. 063/715-313.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 19. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT na žiro račun št.

50750-630-10238 Proračun Občine Ža-
lec, nakazilo z oznako pristojbina za razpis.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 21. 10. 1998, do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Žalec, Oddelek za
gospodarske in negospodarske dejavnosti,
Savinjske čete 5, 3310 Žalec. Zapečatene
kuverte morajo biti jasno označene z napi-
som “Ponudba – Ne odpiraj” ter z navedbo
predmeta naročila. Na kuverti mora biti po-
poln naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 10. 1998 ob 14. uri, na naslovu Obči-
na Žalec, Ul. Savinjske čete 5, Žalec, sejna
soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponuditi bančno garancijo
za resnost ponudbe kot je zahtevana v raz-
pisni dokumentaciji.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeno v razpisni dokumentaciji.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ustrezna dokazila in izjave kot jo zahteva
razpisna dokumentacija.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 21. 10. 1998
do 12. ure.

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

– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– rok dokončanja del,
– garancija,
– druge posebne ugodnosti, ki jih nudi

ponudnik naročniku.
16., 17., 18.

Občina Žalec

Št. 1375/98 Ob-7111
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Bolnišnica Golnik - KOPA, Golnik,
tel. 064/461-578.

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

3. Kraj izvedbe del: Bolnišnica Golnik -
KOPA, Golnik 36, Golnik 4204.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
va elektroinstalacije v šok sobi na inten-
zivnem oddelku. Ocenjena vrednost celo-
te je 6,200.000 SIT.

(b), (c).
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudba se odda
na podlagi popisa del v razpisni dokumenta-
ciji.

(b).
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
23. 11. 1998, dokončanje del december
1998.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Bol-
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nišnica Golnik - KOPA, uprava bolnišnice,
kont. oseba Roman Potočnik, v.u.d., tel.
064/461-122, int. 210.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 23. 10. 1998
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT, z gotovino neposredno pred dvigom
dokumentacije na blagajni bolnišnice ali
predložiti dokazilo o virmanskem nakazilu
na ŽR 51500-603-34158.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 11. 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Bolnišnica Golnik - KOPA,
Golnik 36, 4204 Golnik, tajništvo uprave,
kont. oseba Ksenija Podržaj, tel.
064/461-122, int. 202.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 11. 1998 ob 12. uri v sejni sobi na upra-
vi bolnišnice Golnik - KOPA, Golnik 36,
4204 Golnik.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: kot finančno zavarovanje za resnost
ponudbe mora ponudnik predložiti bančno
garancijo v višini 2% vrednosti ponudbe.
Bančna garancija za resnost ponudbe mo-
ra veljati še 45 dni od datuma odpiranja
ponudb.

11.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti

skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba, sklenjena za
čas od podpisa pogodbe do realizacije ob-
nove.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljene v splošnih in posebnih razpi-
snih pogojih naročnika.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki svojih
ponudb ne morejo umakniti od 2. 11. 1998
od 12. ure dalje.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena 30%, plačilni pogoji in način pla-
čila 10%, raven vsebinske celovitosti po-
nudbe 25%, čas garancije in reference
20%, druga merila navedena v razpisni do-
kumentaciji 15%.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podajata jih Vinko Štefe, tel.
064/461-122 int. 216 in Roman Potočnik,
v.u.d., tel. 064/461-122 int. 210.

17., 18.
Bolnišnica Golnik - KOPA, Golnik

Ob-7115
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, Ljubljana,
faks 13-12-327, kont. oseba Margareta Je-
raj d.i.a.

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

3. Kraj izvedbe del: Srednja kovinarska
in prometna šola Koper.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: GOI
dela v obstoječi učilnici.

Ocenjena vrednost: 8,000.000 SIT.
(b), (c).
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: niso sprejemljive.
(b).
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: od 15. 11.
1998 do 15. 12. 1998.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: LIZ
Inženiring, d.d., Ljubljana, Vurnikova 2,
kont. oseba Javoršek Vinko, d.i.g.

(b).
(c) Znesek in način plačila za razpisno

dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT, virmansko ali s položnico na
žiro račun: 50105-601-11966.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 29. 10. 1998, do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: LIZ Inženiring, d.d., Ljublja-
na, Vurnikova 2.

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:
29. 10. 1998 ob 12. uri soba št. 95 RS,
Urad za šolstvo, Trubarjeva 5, Ljubljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi priložiti bančne ga-
rancije za resnost ponudbe ter ustrezni izja-
vi za dobro izvedbo del in odpravo napak v
garancijskem roku, kar jih zahteva razpisna
dokumentacija.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
90% v 60 dneh po potrditvi situacije, 10% v
60 dneh po končnem obračunu.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna do-
kazila in izajve, kar jih zahteva razpisna do-
kumentacija.

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 29. 10. 1998
ob 10. uri.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): refe-
rence 35%, rok izvedbe 10%, finančna us-
posobljenost 10%, reference kadrov 15%,
garancijski rok 10% in cena 20%.

16. Morebitne druge informacije o
naročilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni
do 15. 11. 1998.

17., 18.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-7116
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7,
Lenart v Slovenskih goricah, faks
062/727-352.

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

3. Kraj izvedbe del: Osek (del).
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja vodovodnega omrežja za naselja
Osek (vodovod Osek), ki zajema grad-
bena in montažna dela. Ocenjena vred-
nost celote je 40,000.000 SIT.

(b), (c).
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantne rešitve ni-
so sprejemljive.

(b).
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: od 15. 11.
1998 do 30. 6. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Lenart, Trg osvoboditve 7, Lenart v
Slovenskih goricah.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 23. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT z virmanom na račun št.
51850-630-25659.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 11. 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Lenart, Trg osvobo-
ditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah,
soba 29/II.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 11. 1998 ob 9. uri, Občina Lenart, Trg
osvoboditve 7, Lenart v Slovenskih goricah,
sejna soba 24/II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
nepreklicna bančna garancija na prvi poziv
za resnost ponudbe v višini 5% vrednosti
ponujenih del, ki mora veljati 45 dni po spre-
jetju sklepa o izbiri najugodnejšega ponud-
nika.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo po mesečnih situacijah v roku 60 dni
od uradnega prejema situacije.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora priložiti k ponudbi ustrezna
dokazila in izjave, med njimi tudi ustrezne
reference za že izvedena dela s primerno
zahtevnostjo in številom, kot je določeno v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 11. 1998.

15. Merila  za  dodelitev  naročila,  teža
in način uporabe meril (21. člen ZJN):
ponudbena cena ob upoštevanju fiksnih
cen v času pogodbenega roka (70-od-
stotni delež), reference ponudnika na
večjih podobnih delih (20-odstotni delež),
plačilni  pogoji  –  več  kot  60-dnevni
odlog  plačila  brez  obresti  (10-odstotni
delež).
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Za posamezno merilo se za najugod-
nejšo ponudbo upošteva toliko točk, koli-
kor je popolnih ponudb, za vsako nasled-
njo manj ugodno ponudbo pa po točko
manj. Točke po posameznem merilu se
ponderirajo s spredaj navedenimi deleži.
Ponudniku se ponder 70% za ponudbeno
ceno poveča oziroma zmanjša za toliko od-
stotkov, za kolikor odstotkov njegova po-
nudbena cena odstopa navzdol oziroma
navzgor od povprečne ponudbene cene
vseh ponudnikov.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega glede na
razpoložljiva sredstva ali odstopiti od po-
godbe zaradi finančnih in drugih razlogov. V
obeh primerih ponudniki nimajo pravice do
odškodnine iz tega naslova.

17., 18.
Občina Lenart

Ob-7117
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za delo, družino in social-
ne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo
gradbenih del brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Dom starejših Šent-
jur, Svetinova ul. 1, Šentjur.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: investi-
tor bo vsa razpisana dela oddal v celoti ene-
mu izvajalcu brez delitev na posamezne
sklope. Ocenjena vrednost del “zunanja
ureditev Doma starejših Šentjur” znaša
46,000.000 SIT.

(b), (c).
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: naročnik ne spre-
jema variant, ponudniki morajo ponudbe
oblikovati skladno s projetno dokumen-
tacijo.

(b).
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
februar 1999, dokončanje del: marec
1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Dom
starejših Šentjur, Svetinova 1, Šentjur (in-
formacije na tel. 743-919).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave v
Uradnem listu RS do vključno 19. 10.
1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): ŽR
50770-603-37326, Dom starejših Šentjur,
Svetinova 1, Šentjur pri Celju, odškodnina v
višini 15.000 SIT.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
20. 10. 1998 do 11. ure, na naslov: Dom
starejših Šentjur, Svetinova 1, Šentjur.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ponudba – Ne odpi-
raj!” in številko objave v Uradnem listu RS, s
predmetom javnega naročila ter oznako po-
nudnika.

(b).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 10. 1998 ob 13. uri v sobi št. 48 Obči-
ne Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ponudniki morajo predložiti naročniku
bančno garancijo v višini 10% od vrednosti
ponudbe veljavne do izteka opcije po-
nudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna
določila v drugih dokumentih glede plače-
vanja: plačila v roku 60 dni od potrditve
situacije od strani nadzornega organa na-
ročnika.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpi-
sana dela oddal v paketu enemu izvajalcu,
ki lahko angažira kooperante, skladno s po-
goji iz razpisne dokumentacije.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponud-
nik za dokazovanje navedenih pogojev je
detajlno opredeljen v razpisni dokumentaci-
ji, skladno z 9. členom “odredbe o obvezni
vsebini razpisa in ponudbene dokumentaci-
je” (Ur. l. RS, št. 33/97 in 63/97).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
ponudbo umaknejo do pričetka odpiranja
ponudb (20. 10. 1998, do 13. ure), po tem
roku lahko naročnik vnovči garancijo za re-
snost ponudbe, kolikor bo ponudnik izbran
kot najugodnejši in bo ponudbo umaknil ali
spremenil pogoje iz nje.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v raz-
pisni dokumentaciji bodo skladno z
21. členom ZJN natančneje opredeljena,
izhodišča za izbor najugodnejšega po-
nudnika pa bodo: reference, ponujena ce-
na, plačilni pogoji, rok izgradnje in ostale
ugodnosti.

16., 17., 18.
Javni socialno varstveni zavod

Dom starejših Šentjur

Št. 35101-3/98 Ob-7154
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Murska Sobota, Kar-
doševa 2, Murska Sobota, telefaks
069/21-861.

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

3. Kraj izvedbe del: Murska Sobota.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: uredi-
tev dovozne ceste in parkirišč v kom-
pleksu Lendavska – sever v Murski So-
boti. Ocenjena vrednost znaša 28,000.000
SIT.

(b), (c).
5. (a), (b).
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe
45 koledarskih dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:

Mestna občina Murska Sobota, Oddelek za
okolje in prostor ter gospodarske javne služ-
be pri Jožici Viher, soba št. 20, 2. nad.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 29. 10. 1998 do
12.45.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 3.000
SIT, plačljivo z virmanom na št. ŽR
51900-630-7601.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 29. 10. 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Murska So-
bota, Kardoševa 2, II. nad., soba št. 20.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 10. 1998 ob 13. uri v prostorih Mestne
občine Murska Sobota, II. nad. sejna soba
št. 25.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija na prvi poziv v vrednosti
5% v času trajanja 60 dni.

11., 12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti dokazilo o regi-
straciji in odločbo, da izpolnjuje pogoje za
opravljanje dejavnosti, dokumentacijo iz ka-
tere je razvidna njegova strokovnost in refe-
rence s področja predmeta naročila, podat-
ke o kadrovski strukturi in strokovnih refe-
rencah delavcev, podatke o opremljenosti
(osnovna sredstva) za opravljanje tovrstnih
del.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 29. 12. 1998.

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

– cena,
– reference za podobna dela,
– rok izvedbe,
– ostale ugodnosti.
16., 17., 18.

Mestna občina Murska Sobota

Ob-7119
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, Ljubljana,
tel. 061/212-838, faks 061/13-12-327,
kont. oseba Margareta Jeraj, d.i.a.

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

3. Kraj izvedbe del: Srednja kovinarska
in prometna šola Koper.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: doba-
va in montaža opreme za frizersko učil-
nico.

Ocenjena vrednost: 7,000.000 SIT.
(b), (c).
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: niso sprejemljive.
(b).
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 20. 11. 1998
– 20. 12. 1998.
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7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:LIZ
Inženiring, d.d., Ljubljana, Vurnikova 2, Ljub-
ljana, kont. oseba Vinko Javoršek, d.i.g.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 16. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT, virmansko nakazilo na žiro ra-
čun št. 50105-601-11966.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 29. 10. 1998 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: LIZ Inženiring, d.d., Ljublja-
na, Vurnikova 2, 1000 Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene s pripisom Ponudba – Ne odpiraj
in z navedbo predmeta naročila. Na kuverti
mora biti popolen naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 10. 1998 ob 13. uri v sejni sobi št. 95,
Urad RS za šolsvo, Trubarjeva 5, Ljubljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi priložiti bančne ga-
rancije za resnost ponudbe ter ustrezni izja-
vi za dobro izvedbo del v pogodbenem roku
in odpravo napak v garancijskem roku, kot
jih zahteva razpisna dokumentacija.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
100% plačilo v roku 60 dni po primopredaji
izvršenih del.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna do-
kazila in izjave, kot jih zahteva razpisna do-
kumentacija.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 29. 10. 1998
ob 10. uri.

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

– reference v zadnjih petih letih 25%,
– rok izvedbe del – 10%,
– finančna usposobljenost – 4%,
– kadrovska zasedba – 4%,
– cena – 22%,
– atesti in artikli – 35%.
16. Morebitne druge informacije o

naročilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni
predvidoma do 15. 11. 1998.

17., 18.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-7137
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana;
Einspielerjeva 6, telefaks 133-22-51.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe: odsek HC Selo – Šem-
peter.

4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: HC Se-

lo – Šempeter; oskrbna postaja Vogr-
sko; ureditev platoja “sever” z dovozno
cesto.

Ocenjena vrednost je 100,000.000 SIT.
b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-

pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: delo se oddaja v enem
sklopu.

c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov :
izdelava projektov ni vključena.

5. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
je takoj po uvedbi izvajalca v delo. Dokon-
čanje del je 45 dni od uvedbe izvajalca v
delo.

7. a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
št. 103/I, kontaktna oseba je Oto Rubinič,
dipl. inž., tel 178-83-31, faks 178-83-32.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo od 9. 10. 1998 do 26. 10.
1998.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 50.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
10. 11. 1998 do 8.30.

b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za HC Selo – Šempeter; oskrbna postaja
Vogrsko; ureditev platoja “sever” z dovozno
cesto”. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 10. 11.
1998 ob 9. uri na naslovu: Direkcija Re-
publike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljub-
ljana, sejna soba št. 320/III.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: vsak ponudnik mora skupaj s po-
nudbo predložiti tudi bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 3,000.000 SIT in
veljavnostjo 91 dni od datuma odpiranja po-
nudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih
sredstev. Način plačevanja z roki je dolo-
čen v pogodbi kot obvezni sestavini razpi-
sne dokumentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-

no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, do-
kazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bi-
lančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnja 3 leta, kadrovska sestava in oprem-
ljenost.

14.
15. Merilo za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril: najnižja cena in druga
merila navedena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Oto
Rubinič, dipl. inž. – Družba za Državne ce-
ste d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a, soba
103/I, tel. 178 8331, faks 178 8332

17., 18.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 332/98 Ob-7155
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Bonifika, d.o.o., Koper, Ferrarska
14, 6000 Koper, faks 066/38-199.

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

3. Kraj izvedbe del: Koper, Večnamen-
ska dvorana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: doba-
va in montaža vgradnega zaključnega
tlaka velike tekmovalne dvorane, plo-
skovno elastični pod za šolska in šport-
na tekmovanja.

Orientacijska vrednost del znaša
45,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: upoštevane bodo
ponudbe po osnovnem popisu in razpisni
dokumentaciji in variantne ponudbe.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik lahko ponudi samo
variantno ponudbo.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek del je november 1998, predviden rok
izvedbe je 2 meseca.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
perinvest, d.o.o., Ferrarska 14, 6000 Ko-
per, kontaktna oseba Boris Trobec, dig. ali
Bojan Grom, dig., tel. 066/37-205, faks
066/38-199.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 26. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): cena
razpisne dokumentacije je 10.000 SIT, na-
čin plačila razpisne dokumentacije, na žiro
račun Koperinvest št. 51400-601-27744 z
navedbo predmeta naročila.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
30. 10. 1998 do 10. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Koperinvest, d.o.o., Koper,
Ferrarska 14, 6000 Koper, IV. nadstropje,
tajništvo.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
značene z napisom “Ponudba, ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta javne-
ga naročila “Javni razpis – zaključni tlak VND
Koper”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v petek, 30. 10.
1998 ob 10.15, v sejni sobi Koperinvest,
d.o.o., Ferrarska 14, 6000 Koper, IV. nad-
stropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ob dostavi ponudbe v sklo-
pu ponudbene dokumentacije predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v viši-
ni 10% ponujene vrednosti del. Trajanje
bančne garancije mora biti skladno z opcijo
ponudbe.

11., 12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba ali
samostojni podjetnik, ki mora predložiti na-
slednjo dokumentacijo:

– izpis registracije ponudnika, ki ni sta-
rejši od 30 dni,

– BON 1, BON 2 oziroma BON 3, ki ni
starejši od 30 dni,

– ponudba mora veljati 60 dni od datu-
ma oddaje ponudbe.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): naroč-
nik bo pri izboru najugodnejšega ponudnika
upošteval:

– raven celovitosti ponudbe,
– kvaliteta del,
– obseg in rok garancije,
– dosedanje reference ponudnika in mo-

rebitnih podizvajalcev,
– ponudbena cena,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: najcenejši ponudnik ni nujno najugod-
nejši.

17., 18.
Koperinvest, d.o.o., Koper

Št. 333/98 Ob-7156
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Bonifika, d.o.o., Koper, Ferrarska
14, 6000 Koper, faks 066/38-199.

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

3. Kraj izvedbe del: Koper, Večnamen-
ska dvorana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: doba-
va in vgradnja izvlečnih naprav za gle-
dalce – izvlečne tribune in dobava ter
montaža klopi oziroma sedežev na fik-
snih tribunah.

Orientacijska vrednost del znaša
47,000.000 SIT.

(b), (c)

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: upoštevane bodo
ponudbe po osnovnem popisu in razpisni
dokumentaciji in variantne ponudbe.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik lahko ponudi samo
variantno ponudbo.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek del je november 1998, predviden rok
izvedbe je 2 meseca.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
perinvest, d.o.o., Ferrarska 14, 6000 Ko-
per, kontaktna oseba Boris Trobec, dig. ali
Bojan Grom, dig., tel. 066/37-205, faks
066/38-199.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 26. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): cena
razpisne dokumentacije je 10.000 SIT, na-
čin plačila razpisne dokumentacije, na žiro
račun Koperinvest št. 51400-601-27744 z
navedbo predmeta naročila.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
30. 10. 1998 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Koperinvest, d.o.o., Koper,
Ferrarska 14, 6000 Koper, IV. nadstropje,
tajništvo.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba, ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta javne-
ga naročila “Javni razpis – tribune za gledal-
ce VND Koper”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v petek, 30. 10.
1998 ob 11.15, v sejni sobi Koperinvest,
d.o.o., Ferrarska 14, 6000 Koper, IV. nad-
stropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ob dostavi ponudbe v sklo-
pu ponudbene dokumentacije predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v viši-
ni 10% ponujene vrednosti del. Trajanje
bančne garancije mora biti skladno z opcijo
ponudbe.

11., 12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba ali
samostojni podjetnik, ki mora predložiti na-
slednjo dokumentacijo:

– izpis registracije ponudnika, ki ni sta-
rejši od 30 dni,

– BON 1, BON 2 oziroma BON 3, ki ni
starejši od 30 dni,

– ponudba mora veljati 60 dni od datu-
ma oddaje ponudbe.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): naroč-
nik bo pri izboru najugodnejšega ponudnika
upošteval:

– raven celovitosti ponudbe,
– kvaliteta del,

– obseg in rok garancije,
– dosedanje reference ponudnika in mo-

rebitnih podizvajalcev,
– ponudbena cena,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: najcenejši ponudnik ni nujno najugod-
nejši.

17., 18.
Koperinvest, d.o.o., Koper

Ob-7157
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271
Vipava, tel. 065/65-131, faks
065/65-805.

2.
3. Kraj izvedbe del: Vipava.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
beno obrtniška dela, nadstrešnica za
zaščito sarkofagov”.

Ocenjena vrednost del: 7,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantnost ponud-
be ni sprejemljiva.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 6. 11. 1998 –
30. 12. 1998.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 19. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT na žiro račun 52010-630-7059, Obči-
na Vipava.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 2. 11. 1998 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Vipava, Glavni trg
15, 5271 Vipava, s pripisom “Ponudba nad-
strešnica za zaščito sarkofagov”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 11. 1998 ob 13. uri v sejni sobi Občine
Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% vrednosti del
z veljavnostjo za čas trajanja veljavnosti po-
nudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
skladno z razpisnimi pogoji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: skladno z razpisnimi
pogoji.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
izpisek iz sodnega registra, reference, do-
kazilo o boniteti, ki ni starejše od 30 dni.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 10. 11.
1998.
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15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): celovi-
tost ponudbe, usposobljenost in reference
ponudnika, ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Arhitekt Vladimir Slamič, tel.
065/63-745, pet dni po objavi razpisa od
8. do 9. ure.

17., 18.
Občina Vipava

Št. 92/98 Ob-7158
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja
6/a, 5270 Ajdovščina, faks
065/161-91-30.

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

3. Kraj izvedbe del: Ajdovščina, ZN Av-
tobusna postaja (C3).

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično:
gradbena dela z vključeno izdelavo
projektov in pridobitvijo ustreznih do-
voljenj za zunanjo ureditev avtobusne
postaje.

Vrednost: 80 mio SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-

pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: obvezna oddaja za vsa
razpisana dela skupaj.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
vajanje del po projektu.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: poleg osnovne po-
nudbe.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: december
1998 do avgust 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, Aj-
dovščina, tajništvo občine.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 19. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT, virmansko na ŽR
52010-630-7043.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 11. 1998 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Ajdovščina, Cesta
5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina. Ponudba
mora biti predložena v zapečateni kuverti in
označena skladno z navodili iz razpisne do-
kumentacije.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 11. 1998 ob 10. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
brezpogojna bančna garancija v višini 3%
od vrednosti javnega razpisa.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
skladno z zakonodajo o izvrševanju in izpla-
čevanju iz proračuna RS.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec ali kot skupina
izvajalcev s sklenjenim dogovorom o skup-
nem nastopu.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z 8.2. točko razpisne dokumentaci-
je.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 9. 12. 1998.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
pogodbenih del, strokovna usposobljenost,
boniteta, reference, čas izvedbe del, teh-
nična opremljenost, dodatne ugodnosti pri
plačilnih pogojih, druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.

Teža in način uporabe meril je navedena
v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Marica Žen, dia.

17., 18.
Občina Ajdovščina

Št. 031-01-116/98 Ob-7159
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Hodoš-Šalovci, Šalovci 163,
9204 Šalovci, tel., faks 069/59-250.

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

3. Kraj izvedbe del: dela se bodo izvaja-
la v naselju Šalovci.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: poso-
dobitev lokalne ceste št. 109-010 Ša-
lovci–Adrijanci.

Ocenjena vrednost celotne investicije je
30,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe je
60 dni po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Hodoš-Šalovci, Šalovci 163, 9204 Ša-
lovci, urad župana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 15. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
15.000 SIT z virmanskim nalogom, na žiro
račun 51900-630-76043 s pripisom “javni
razpis za gradbena dela”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do vključno 20. 10.
1998 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Hodoš-Šalovci, Ša-
lovci 163, 9204 Šalovci.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 10. 1998 ob 10. uri, v sejni sobi Obči-
ne Hodoš-Šalovci.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% od orientacij-
ske vrednosti naročila.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo po obračunskih situacijah opravlje-
nih del.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodbe in bančne
garancije.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost:

– dokaz o registraciji podjetja ter plačil-
na sposobnost,

– reference za podobna dela.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 19. 10. 1998.
15. Merila 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 naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Alek-
sander Abraham, župan, tel. 069/59-250.

17., 18.
Občina Hodoš-Šalovci

Št. 466-52/98 Ob-7182
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Investitor je Občina Izola, Sončno
nabrežje 8, Izola, postopek za izbiro izvajal-
ca brez omejitev vodi Urad za komunalni
razvoj, Postonjska 3, Izola. Kontaktna ose-
ba je Podbreznik Martin, inž. gradb., tel.
066/480-220 ali 480-200, faks
066/480-210.

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

3. Kraj izvedbe del: Izola (Livade).
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
bena dela za izvedbo parkirišča in pri-
padajoče komunalne infrastrukture –
opreme (drenaža, odvodnjavanje, javna
razsvetljava).

Orientacijska vrednost del znaša:
20,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: upoštevane bodo
ponudbe po osnovnem popisu in razpisni
dokumentaciji. Ponudnik v osnovni ponudbi
ne sme ponuditi variantnih ponudb.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: november
1998, december 1998.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Urad
za komunalni razvoj, Postonjska ul. 3, Izola
pri Podbreznik Martinu ali Stupar Borisu,
tel.066/480-222, ob predložitvi potrdila o
plačilu razpisne dokumentacije.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): cena
razpisne dokumentacije je 20.000 SIT.

Način plačila razpisne dokumentacije:
na žiro račun Občine Izola, št.
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51430-630-90025 z navedbo predmeta
naročila.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
30. 10. 1998, do 9. ure, na naslov Obči-
na Izola, urad za komunalni razvoj, Postojn-
ska ul. 3, 6310 Izola, v glavni pisarni –
vložišču urada, soba št. 1, pri prevzemnici
Klari Giassi.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta javne-
ga naročila “Javni razpis – parkirišče Liva-
de”.

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

javno odpiranje ponudb bo v petek 30. 10.
1998 ob 10. uri, v sejni sobi Urada za ko-
munalni razvoj, Postojnska 3, Izola. Odpira-
nje vodi predsednik komisije Podbreznik
Martin, inž. gradb.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s se-
boj pooblastilo za zastopanje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ob dostavi ponudbe v sklo-
pu ponudbene dokumentacije predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v viši-
ni 10% razpisane vrednosti del. Trajanje
bančne garancije mora biti skladno z opcijo
ponudbe (30. 11. 1998).

11., 12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki, ki bodo sodelovali na javnem raz-
pisu se morajo izkazati z dokazilom o regi-
straciji in odločbo upravnega organa o
opravljanju dejavnosti za razpisano vrsto del,
obrazci BON 1, BON 2 ali BON 3, oziroma
drugim izkazom iz katerega je razvidna fi-
nančna sposobnost za izvedbo posla ter
podatkom o razpolaganju z elementi opre-
me potrebne za izvedbo del.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati do 30. 11. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve jav-
nega naročila: 13. 11. 1998.

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

– raven celovitosti ponudbe,
– ponudbena cena,
– kvaliteta,
– doseganje zahtevanih parametrov,
– rok izvedbe,
– obseg in rok garancije (odzivni rok,

rok za odpravo napak),
– dosedanje reference ponudnika in mo-

rebitnih podizvajalcev na enakih ali sorod-
nih delih,

– usposobljenost ponudnika (splošna),
– sposobnost ponudnika (konkretna),
– druge posebne ugodnosti, prednosti.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudniki bodo o izbiri najugodnejše-
ga ponudnika obveščeni v roku 30 dni po
uspelem javnem odpiranju ponudb.

17., 18.
Občina Izola

Ob-7174
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za promet in zveze, Di-
rekcija RS za ceste.

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

3. Kraj izvedbe del: Pragersko.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja cestno železniškega prehoda v Pra-
gerskem, cesta Slovenska Bistrica–Haj-
dina, odsek 1290.

Ocenjena vrednost celote je 9,500.000
SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik mora poleg morebitne
variante obvezno oddati tudi ponudbo, ki je
v celoti v skladu z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe je
7 dni po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kon-
taktna oseba je Irena Skubic, tel.
178-83-36, faks 178-80-36.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 19. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): stroški
3.000 SIT za razpisno dokumentacijo po-
nudniki lahko poravnajo na blagajni (soba
416) oziroma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 10. 1998 do
10.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, vlo-
žišče, soba 123/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Sanacija cestno železniškega prehoda v
Pragerskem” – P. F. Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 19. 10.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze, Direkcija RS za ceste, Tr-
žaška 19, Ljubljana, sejna soba, št. 220/II.

10. Znesek, vrsa in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost
ponudbe v višini 285.000 SIT, ki mora vel-
jati vsaj 45 dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz proračun-
skih sredstev Republike Slovenije. Naročnik
bo plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna 5/96
in spremembah in dopolnitvah zakona (Ur. l.
RS, št. 34/98) in navodilih o izvrševanju pro-
računa RS (Ur. l. RS, št. 1/98).

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in
obrazce zahtevane v Poglavju 10 razpisne
dokumentacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 19. 12. 1998.

15. Merila 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 naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Polo-
na Fazarinc, dipl. inž., Družba za državne
ceste, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a, soba
311a, tel. 178-84-18.

17., 18.
Ministrstvo za promet in zveze

Direkcija RS za ceste

Št. 03300-126/98-34 Ob-7194
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Domžale, Ljubljanska 69,
1230 Domžale, faks 714-005.

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

3. Kraj izvedbe del: Radomlje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: dogra-
ditev hodnika na Prešernovi ulici v Ra-
domljah; 9,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: začetek
14. 11. 1998, zaključek 30. 1. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Domžale, Savska 2, Domžale, tajništvo
– I. nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 26. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT, žiro račun št. 50120-630-810230,
sklic na št. 789105 Občina Domžale.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 10. 1998 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Domžale, vložišče,
Ljubljanska 69, Domžale.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 10. 1998 ob 16. uri na Občini Domža-
le, Ljubljanska 69, Domžale, konferenčna
soba – I. nadstropje.

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 dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo po mesečnih situacijah v skladu s
pogodbo.
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12., 13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 60 dni.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena, druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije lahko ponudniki
dobijo na naslovu: Občina Domžale, Sav-
ska 2, Domžale, kontaktna oseba Tonkli Pri-
mož, tel. 722-022, faks 714-005.

17., 18.
Občina Domžale

Št. 343-32/97-3 Ob-7197
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Nova Gorica, Trg E.
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, tel.
065/27-487, faks 065/21-233.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev. Cena ni edino merilo pri
izbiri. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere nikogar od ponudnikov.

3. Kraj izvedbe del: Kromberk, Ul. Vinka
Vodopivca.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: uredi-
tev pločnikov ob Vodopivčevi ulici v
Kromberku – III. faza.

Ocenjena vrednost: 80,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: za ponujena dela
obstaja samo ena varianta.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 90 koledar-
skih dni; začetek oktober 1998, zaključek
januar 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Nova Gorica, oddelek za
infrastrukturo in gospodarske javne službe,
Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 9. 10. 1998
do 19. 10. 1998.

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

predložiti ponudbo: 23. 10. 1998 do 13.
ure (prinešene v glavno pisarno ali poslano
priporočeno po pošti in prejeto do razpisa-
ne ure).

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Nova Gori-
ca, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica,
glavna pisarna, soba št. 38/I. V zapečateni
kuverti s pripisom: Ne odpiraj – Ponudba –
Ureditev ul. Vinka Vodopivca v Kromberku.
Na hrbtni strani kuverte mora biti polni na-
slov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 10. 1998 ob 13.30, Mestna občina
Nova Gorica, steklena dvorana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: za resnost ponudbe bo moral ponud-
nik predložiti bančno garancijo v višini 5%
od ponudbene vrednosti, ostala zavarova-
nja ponudbe so razvidna v razpisni doku-
mentaciji.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačevanja z roki je določen v razpisni
dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
predložiti ponudbi dokumentacijo in dokazi-
la, zahtevana z razpisno dokumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 23. 10. 1998
po 13. uri.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico naročati
manjši obseg od razpisanega ali odstopiti
od pogodbe, kolikor se izkaže, da ne more
zagotoviti sredstev za pokritje pogodbene-
ga zneska. V obeh primerih ponudniki nima-
jo pravice do odškodnine iz tega naslova.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena: ne

18.
Mestna občina Nova Gorica

Št. 40-31/98 Ob-7202
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Slovenska Bistrica, Kolod-
vorska 10, 2310 Slovenska Bistrica, tel.
062/811-241, faks 062/811-141.

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

3. Kraj izvedbe del: Laporje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
benoobrtniška in instalacijska dela za
izvedbo prizidka ter adaptacijo objekta
OŠ Laporje.

Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 200,000.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: dela se bodo oddala kot
celota enemu izvajalcu.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: izde-
lava projektov ni vključena v razpisana dela.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne spre-
jema variantnih rešitev in predlogov, ponud-
ba mora biti podana v skladu z razpisno
dokumentacijo.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predvidena
dela se bodo pričela najkasneje 1. 1. 1999,
dokončana pa morajo biti do 31. 8. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10,
Slovenska Bistrica, II. nadstropje, vložišče.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 13. 10. 1998 do
30. 10. 1998 vsak dan od 9. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): zainte-
resirani ponudniki predložijo ob dvigu razpi-
sne dokumentacije dokazilo o vplačilu
stroškov le-te v višini 15.000 SIT na ŽR
Občine Slovenska Bistrica, št.
51810-630-25589, s pripisom: “za javni
razpis OŠ Laproje”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele na naslov oziroma
v vložišče naročnika do ponedeljka, 9. 11.
1998 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Slovenska Bistrica,
Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica.
Ponudbe morajo biti oddane v zapečatenih
kuvertah, jasno označene z napisom “Po-
nudba – ne odpiraj”, z navedbo predmeta
naročila: “Dozidava in adaptacija OŠ Lapor-
je”, na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 9. 11.
1998 ob 13. uri na sedežu naročnika v
Slovenski Bistrici, Kolodvorska 10, II. nad-
stropje, v sejni sobi.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo naročniku v ponudbi pred-
ložiti bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 10% vrednosti ponudbe z veljavnost-
jo do izteka opcije ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila za izvedena dela se bodo vršila na
podlagi izstavljenih mesečnih situacij. Rok
plačila je 60 dni od nastanka DUR.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo razpisna
dela oddal v celoti enemu izvajalcu, ta pa si
lahko za izvajanje angažira podizvajalce.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vse zahteve so navedene v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do pričetka od-
piranja ponudb, to je 9. 11. 1998 do 13.
ure.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila,
njihova teža ter način uporabe bodo natanč-
neje opredeljena v razpisni dokumentaciji,
izhodišča za izbor najugodnejšega ponud-
nika pa so: cena, plačilni pogoji, ugodnejši
kot so v razpisni dokumentaciji, rok izved-
be, reference in možnost nudenja kredita
izvajalca.

16. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: razpisana dela se bodo izvajala v dveh
sklopih: prva faza predstavlja izgradnjo prizid-
ka, druga pa adaptacijo obstoječega objekta.

17., 18.
Občina Slovenska Bistrica

Št. 40301-005/98 Ob-7216
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina

Slovenj Gradec, Šolska 5, Slovenj Gradec.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Sele – Vrhe, Slovenj
Gradec.

4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja vodovoda Sele – Vrhe. Ocenjena vred-
nost del je 32,000.000 SIT.

b), c).
5. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: v skladu z razpisni-
mi pogoji.

b).
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
november 1998, dokončanje junij 1999.

7. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5,
Slovenj Gradec, vložišče, Tanja Meh.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 16. 10. 1998.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT, ž.r.
51840-630-25638.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 11. 1998 do 13. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Mestna občina Slovenj
Gradec, Šolska 5, Slovenj Gradec, vlo-
žišče.

9. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
3. 11. 1998, Mestna občina Slovenj Gra-
dec, Šolska 5, Slovenj Gradec, sejna soba,
ob 9. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: akceptni nalog ali trasirana meni-
ca z menično izjavo v višini 5% od ponudbe-
ne cene.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: so navedeni v razpisni dokumen-
taciji.

12., 13., 14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): v skla-
du z razpisnimi pogoji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: v letu 1998 se bodo izvedla dela v
višini 10,000.000 SIT.

17., 18.
Mestna občine Slovenj Gradec

Ob-7230
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Štore, Cesta XIV. divizije 15,
Štore, telefaks 771-041.

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

3. Kraj izvedbe del: Štore, Ulica Cvetke
Jerin 5.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
bena, obrtniška in inštalacijaka dela ter
ureditev okolice za prizidek k Osnovni
šoli Štore. Ocenjana vrednost razpisanih
del je 105,000.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj:

– podatke o boniteti poslovanja (ne sta-
rejše od 30 dni) (BON 1, BON 2, BON 3),

– pisno izjavo, da si je ponudnik ogledal
gradbišče in da so mu pogoji gradnje jasni,

– izjavo, da bodo zavarovali gradbišče
tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo po
tretji osebi,

– izjavo, da je ponudnik seznanjen s teh-
nično dokumentacijo po kateri se bodo iz-
vajala dela,

– izjavo, da bo med gradnjo zagotovil
varen dostop do šolskih prostorov, po njej
pa obstoječe objekte spravil v prejšnje sta-
nje,

– izjavo, da so stroški ureditve deponije,
zavarovanja gradbišča, za gradbiščni priklju-
ček na vodo, elektriko in telefon vključeni v
ceno,

– organizacijsko shemo gradbišča, kjer
mora biti zagotovljen prost in varen dostop
pri predvidenih vhodih v šolo in v bližnji
okolici, kjer se bodo gibali otroci in usluž-
benci šole na poti v in iz šole.

(c).
5., (a), (b).
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del je
december 1998, zaključek del do junija
1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Štore, Cesta XIV. divizije 15, 3220
Štore.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 30. 10. 1998,
vsak delovni dan od 7. do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
15.000 SIT, na žiro račun
50700-630-10110.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: najkasneje do 9. 11.
1998 do 15. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Štore, Cesta XIV.
divizije 15, Štore.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 11. 1998 ob 8. uri v sejni sobi Občine
Štore.

10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila se bodo izvajala v skladu s določba-
mi v pogodbi.

12., 13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
ponudbo umaknejo do pričetka odpiranja
ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, ugodni plačilni pogoji, fiksnost
cen, višina kredita, stopnjo obrestne mere,
garancija, rok izvedbe, osnutek pogodbe,
upoštevanje razpisnih pogojev, najcenejši
ponudnik ni nujno najugodnejši, ker se bo-
do ponudbe ocenjevale kompleksno – torej
upoštevajoč vsa razpisna merila, investitor
si pridržuje pravico, da kljub izpolnjevanju
razpisnih pogojev ne sprejme nobene po-
nudbe.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: informacije o naročilu dobite na se-

dežu Občine Štore, Cesta XIV. divzije 15,
Štore.

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

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, dne
7. 8. 1998 št. 56, Ob-5573.

Občina Štore

Št. 35101-0063/96 Ob-7235
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240
Kamnik, tel. 061/818-118, faks
061/818-119.

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

3. Kraj izvedbe del: Kamnik-Maistrova
ulica-most čez Kamniško Bistrico.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: ruši-
tvena in gradbena dela v ocenjeni vred-
nosti ca. 120,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: varianta.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe
80 dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Kamnik, Glavni trg 24, soba 11/I, med
8. in 10. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko prevzamete še deseti dan po
objavi razpisa. V istem roku in času bodo
projekti na vpogled v sobi 43/II, vendar po
predhodni najavi po tel. 818-135.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 10.000
SIT, na žiro račun št. 50140-637-813087,
dokazilo o vplačilu je potrebno obvezno pred-
ložiti ob dvigu razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 11. 1998 do 10. ure,
v vložišču Občine Kamnik.

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

9. 11. 1998 ob 11. uri v sobi 9/P.
10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
ponudbi je potrebno priložiti bančno garan-
cijo za resnost ponudbe v višini 1,000.000
SIT z veljavnostjo 45 dni po zaključku razpi-
sa. Plačila po mesečnih situacijah – 50% v
letu 1998 in 50% v letu 1999.

12., 13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe
je 60 dni.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: tel. 818-135, Jože Štok ali 818-104,
g. Mlakar.

17., 18.
Občina Kamnik
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ZJN-02-S
Naročilo objave javnega razpisa

storitev brez omejitev

Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
storitev brez omejitev

Popravek

Ob-7231
V javnem razpisu storitev brez omejitev

za izdelavo PGD in PZI projektne dokumen-
tacije za izgradnjo poštnega centra Ljublja-
na, faza B, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 67 z dne 2. 10. 1998, Ob-6960, je
ocenjena vrednost naročila pod 3. točko
20,000.000 SIT.

Pošta Slovenije, d.o.o.,
Maribor

Ob-7091
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Geodetska uprava Republike Slove-
nije, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, faks
061/178-49-09.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:

3.1. izdelava DKN – Koper 2 in Po-
stojna: 2,700.000 SIT,

3.2. izdelava DKN – Lendava
4,300.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: obe nalogi se izvajata v
prostorih izvajalca.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: naročilo obsega naloge, ki jih
lahko opravijo izvajalci geodetske stroke.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o zemljiškem katastru.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: po-
nudniki morajo navesti imena in strokovne
kvalifikacije osebja, ki je odgovorno za iz-
vedbo naloge kot je določeno v razpisni
dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: deli storitve oziroma naloge
so že opredeljene v 3. točki te objave.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: izvedba posamezne naloge po-
teka po zahtevah naročnika, opredlejenih v
razpisni dokumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanje po-
samezne naloge je opredeljen z uveljavitvijo
posamezne pogodbe, dokončanje pa je do-
ločeno v razpisni dokumnetaciji.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geo-

detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, Ljubljana, kont. oseba Ve-
sna Belec, soba P10, tel. 061/178-49-18.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 23. 10. 1998 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): nego-
tovinsko plačilo, cena enega izvoda razpi-
sne dokumentacije je 4.000 SIT – ŽR
50100-637-55076.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 26. 10. 1998 do
8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije, Zemljemerska ulica 12, Ljub-
ljana, Vesna Belec, soba P10.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 10. 1998 ob 11.30, Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemjemerska ulica 12,
Ljubjana, sejna soba v pritličju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, 5%
od okvirne vrednosti posamezne naloge –
veljavnost do 27. 12. 1998.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: nalogo 3.1. finan-
cira 100% naročnik, naloga 3.2. se sofi-
nancira v približnem razmerju 50:50.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik lahko ima
podizvajalce njihovo pravno razmerje dolo-
ča razpisna dokumentacija.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 26. 12.
1998.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): so do-
ločena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba iz 9. točke te objave.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: še ni bila
objavljena – 1. objava.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: to je prva objava.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Ob-7092
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Psihiatrična klinika Ljubljana, Stude-
nec 48, Ljubljana-Polje, telefaks
061/484-618.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: priprava in razdeljeva-
nje gotovih obrokov hrane z obvezno
uporabo obstoječih razpoložljivih zmog-
ljivosti naročnika in prevzemom delav-
cev kuhinje na vseh lokacijah naročni-
ka. Ocenjena vrednost naročila:
300,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Studenec 48,
Poljanski nasip 58 in Zaloška 29.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: izvedba naročila z zakonom ni
rezervirana za specifičen poklic, če ponud-
nik izpolnjuje vse zahteve razpisne doku-
mentacije in je registriran za opravljanje na-
vedenih storitev.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih, odredba o obvezni
vsebini razpisne in ponudbene dokumen-
tacije, standardi za bolniško prehrano,
opredeljeni v razpisni dokumentaciji, pra-
vilnik o pogojih, ki jim morajo glede mikro-
biološke neoporečnosti ustrezati živila v
prometu (Ur. l. SFRJ, št. 45/83) zakon o
zdravstvenem nadzoru nad živili (Ur. l. SRS,
št. 17/75, 42/86), veljavni sanitarno hi-
gienski predpisi.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: naved-
ba strokovne kvalifiakcije osebja pravne ose-
be ponudnika je obvezni del razpisne doku-
mentacije.

6. Navedba posameznih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudniki morajo po-
nudbo podati za celoten predmet javnega
naročila.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik ne more ponuditi sa-
mo svoje variante.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek 1. 1. 1999,
zaključek 31. 12. 2003.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko ponudniki prev-
zamejo osebno na sedežu naročnika: Psi-
hiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48,
Ljubljana-Polje, tajništvo, pri Minki Markeljc.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
razpisno dokumentacijo prevzamejo do
vključno 16. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT, virmansko ali s položnico na
žiro račun naročnika št.
50103-603-000-0403974.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: najkasneje do 9. 11.
1998 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudb: ponudbo je potrebno predlo-
žiti v originalu in 1 kopiji v zapečatenih ovoj-
nicah z jasno oznako “Ne odpiraj – Ponud-
ba” osebno na sedežu naročnika ali pripo-
ročeno s povratnico po pošti na naslov:
Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48,
Ljubljana-Polje.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 11. 1998 ob 12. uri na naslovu: Psihia-
trična klinika Ljubljana, Studenec 48, Ljub-
ljana-Polje, Upravna zgradba, pritličje, soba
vodje plana.

12. Znesek, vrsta in trajanje sprejemlji-
vih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe,
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če so v tem postopku zahtevana: za resnost
ponudbe se zahteva bančna garancija v viši-
ni 1% predvidene letne ocenjene vrednosti
naročila, to je v višini 3,000.000 SIT. Ve-
ljavnost bančne garancije do dneva skleni-
tve pogodbe z izbranim ponudnikom vendar
najdalj 105 dni po dnevu javnega odpiranja
ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: mesečno, ostali
pogoji plačil so opredeljeni v razpisni doku-
mentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: gospodarsko intere-
sno združenje, skladno z določbami ZGD.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna do-
kazila in izjave, kot jih zahteva razpisna do-
kumentacija.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki od
ponudbe ne morejo odstopiti po dnevu jav-
nega odpiranja ponudb, do tega dneva pa
po postopku in na način, kot je to oprede-
ljeno v Splošnih navodilih ponudnikom, ki
so sestavni del razpisne dokumentacije.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN), cena
30%, kadrovske reference 10%, izvajalske
reference 25%, sposobnost vzdrževanja
standardov 30%, rok izvedbe prehoda na
tabletni sistem: 5%, kombinirano.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 1%.

18. Druge informacije o naročilu: ponud-
niki bodo o izidu razpisa obveščeni najka-
sneje do 18. 11. 1998.

Ponudniki lahko zaprosijo za dodatno
obrazložitev prevzete razpisne dokumenta-
cije na način, po postopku in v rokih, dolo-
čenih v X. točki splošnih navodil ponudni-
kom. Ponudba mora veljati najmanj 75 dni
po dnevu javnega odpiranja ponudb.
Naročnik ni dolžan sprejeti katerekoli po-
nudbe.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera o
javnem naročilu je bila objavljena v Ur. l.
RS, št. 24 z dne 27. 3. 1998, Ob-1336.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: neuspelega javnega razpisa za to naro-
čilo ni bilo.

Psihiatrična klinika Ljubljana

Št. 1525 Ob-7093
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3,
Škofljica, faks 667-872.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje zimske služ-
be na javnih cestah na območju Obči-
ne Škofljica. Ocenjena vrednost naročila:
ca. 10,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje celotne Obči-
ne Škofljica.

5. (a)

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
zakon o javnih cestah (Ur. l. RS, št. 29/97),
pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih
cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih
cest.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: delo bo oddano samo v ce-
loti.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek 15. 11. 1998,
dokončanje 15. 3. 1999 oziroma glede na
vremenske razmere.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Škofljica, Šmarska c. 3, 1291 Škoflji-
ca.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 12. do 23. 10.
1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpi-
sna dokumnetacija je na voljo ponudnikom
v navedenem roku, in sicer proti podpisu in
plačilu 2.000 SIT, na žiro račun Občine
Škofljica, št. 50106-630-810134.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbe: do 30. 10. 1998 do
11. ure. Ponudbe, poslane po pošti morajo
do navedenega roka prispeti na naslov.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudb: Občina Škofljica, Šmarska 3,
Škofljica.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 10. 1998 ob 11.15, na naslovu: Obči-
na Škofljica, Šmarska 3, Škofljica.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
zahteva se bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 500.000 SIT, z veljavnostjo
do 15. 12. 1998.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: po določilih vzorč-
ne pogodbe iz razpisne dokumentacije.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 30. 10. 1998
po 11. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: Obči-
na Škofljica, Šmarska 3, Škofljica, tel.
666-311, vsak dan od 8. do 11. ure.

19., 20.
Občina Škofljica

Št. 588/98 Ob-7160
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Klinični center v Ljubljani, Zaloška 2,
Ljubljana, telefaks 061/315-585.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: postavitev okrepčeval-
nice v atriju Poliklinike Kliničnega cen-
tra v Ljubljani. Naročnik želi, da bodoči
najemnik v postavljeni okrepčevalnici iz-
vaja javno prodajo predmetov in stori-
tev v skaldu z naročnikovimi željami.

Ocenjena vrednost naročila:
24,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Atrij Poliklinike Klinične-
ga centra v Ljubljani.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ZJN,
zakon o graditvi objektov.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: ne.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne, storitve ni mogoče deliti
na manjše celote. Ponudnik mora nuditi sto-
ritev kot celoto.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 10 let.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
mercialni sektor Kliničnega centra v Ljublja-
ni, Poljanski nasip 58, strokovna sodelavka
Karmen P. Tršelič, v.u.d./I. nadstropje so-
ba 15, vsak delovnik med 9. in 12. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 11. november
1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
15.000 SIT, ki jih ponudnik plača nepo-
sredno pred dvigom razpisne dokumentaci-
je na blagajni Kliničnega centra, Bohoriče-
va 28, vsak delovni dan med 9. in 12. uro.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 24. november 1998
do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudb: Komercialni sektor Klinične-
ga centra, Poljanski nasip 58, tajništvo, I.
nadstropje soba 13.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. november 1998 ob 12. uri, seminar II,
v kleti glavne stavbe Kliničnega centra v
Ljubljani.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 1% predračunske vrednosti.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
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čila v drugih dokumentih: kot izhaja iz po-
godbe.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 24. novem-
ber 1998.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN):

1. Arhitekturne rešitve notranje opre-
me in okolice – 60%,

2. Reference ponudnika – 10%,
3. Dodatne ugodnosti – 30%.

18. Druge informacije o naročilu: jih ni.
19. Datum predhodne objave namere o

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

20.
Klinični center Ljubljana

Št. 0048/1-308/50-9-98 Ob-7161
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana, tel.
061/132-5125, telefaks 061/315-073.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): delni ponovni javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: servisiranje biroteh-
nične opreme, ki je izven garancijske-
ga roka, in sicer servisiranje fotokopir-
nih strojev Olivetti, Minolta, Mita, Co-
pia, Develop, Rank Xerox, Sanjo in
TA-Triumph.

Ocenjena vrednost naročila je
10,000.000 SIT, in sicer od tega za servis
fotokopirnih strojev Olivetti 1,639.000 SIT,
Minolta 3,398.700 SIT, Mita 256.000 SIT,
Copia 1,638.800 SIT, Develop 476.000
SIT, Rank Xerox 1,639.000 SIT, Sanjo
256.000 SIT in TA-Triumph 696.500 SIT.

4. Kraj izvedbe: Ministrstvo za notranje
zadeve in Uprave za notranje zadeve na ob-
močju celotne države.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: izvedba naročila te storitve ni
predpisana z zakonom ter ni s predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:

– zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97),

– zakon o izvrševanju proračuna Repub-
like Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97),

– zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 34/98),

– zakon o obligacijskih razmerjih,
– odredba o obvezni vsebini razpisne in

ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97),

– odredba o spremembah in dopolnitvah
odredbe o obvezni vsebini razpisne in po-

nudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
63/97),

– odredba o zaščiti domačega ponudni-
ka (Ur. l. RS, št. 47/97),

– pravilnik o postopkih izplačila iz prora-
čuna (Ur. l. RS, št. 43/98),

– navodilo o izvrševanju proračuna (Ur.
l. RS, št. 1/98),

– navodilo o vrstah finančnih zavarovanj,
s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjeva-
nje svojih obveznosti v postopkih javnega
naročanja (Ur. l. RS, št. 73/97).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: imen
strokovnega osebja ter njihovih kvalifikacij
ni potrebno navesti.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko prijavijo
za servisiranje vseh strojev ali pa po posa-
meznih sklopih strojev.

7. (a).
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudniki lahko ponudijo samo
eno varianto ponudbe, variantne ponudbe
naročnik ne bo upošteval.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: naročnik bo z izbra-
nim ponudnikom sklenil pogodbo za čas
enega leta s predvidenim pričetkom 1. 12.
1998.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za notranje zadeve, Uprava skup-
nih služb, Sektor za upravljanje in vzdrževa-
nje zgradb, Cankarjeva ul. 4, 2. nad., Ljub-
ljana, kont. oseba Mateja Zoretič, tel.
061/172-4241.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do 28. 10. 1998, od 9. do 11. ure razen
dnevov, ko državni organi ne delajo.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo (številka bančnega računa, ka-
mor je potrebno nakazati znesek): 4.000 SIT,
virmansko, št. računa: 50100-637-55284
(Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna št.
308-50-98.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 29. 10. 1998, do
14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za notranje za-
deve RS, Štefanova 2 – vložišče, Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 30. 10. 1998 ob 9. uri, Visokka po-
licijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljub-
ljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ponudniki morajo predložiti bančno ga-
rancijo za resnost dane ponudbe s strani
ponudnika za vrednost 8% od vrednosti
ponudbe oziroma okvirne vrednosti naroči-
la za tisto točko, za katero se ponudnik
prijavlja.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: rok plačila ne sme

biti krajši od 30 dni od dneva izstavitve ra-
čuna, ki je izstavljen po opravljeni storitvi.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba, sklenjena za
dobo 12 mesecev.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
prijavijo se lahko vse gospodarske družbe
in samostojni podjetniki.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudba mo-
ra veljati najmanj 120 dni od dneva odpira-
nja ponudb, t.j. do 27. 2. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): cena,
odzivni čas, čas odprave napake, razširje-
nost servisne mreže, garancija za opravljen
servis in vgrajene rezervne dele, finančno
stanje ponudnika, čas rešitve morebitne re-
klamacije in reference.

Največje možno število točk, ki jih lahko
ponudbe prejmejo za ceno je 15 točk, za
odzivni čas je 10 točk, za čas odprave na-
pake je 10 točk, za čas odprave napake je
10 točk, za razširjenost servisne mreže je
11 točk, za garancijo za opravljen servis in
vgrajene rezervne dele je 4 točke, za fi-
nančno stanje ponudnika je 8 točk, za čas
rešitve morebitne reklamacije je 6 točk in za
reference je 4 točke.

18., 19., 20.
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 90315-50/1998-1 Ob-7191
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Geodetska uprava Republike Slove-
nije, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, faks
061/178-49-09.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: naročilo obsega nasled-
nje naloge, in sicer:

3.1. izdelava DKN – Ilirska Bistrica –
1,300.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: naloga se izvaja v pro-
storih izvajalca.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: naročilo obsega naloge, ki jih
lahko opravijo izvajalci geodetske stroke.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o zemljiškem katastru.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja, odgovornega za izvedbo storitve:
ponudniki morajo navesti imena in strokov-
ne 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 storitve ni.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: izvedba posamezne naloge po-
teka po zahtevah naročnika, opredlejenih v
razpisni dokumentaciji.
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8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanje po-
samezne naloge je opredeljen z uveljavitvijo
posamezne pogodbe, dokončanje pa je do-
ločeno v razpisni dokumnetaciji.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Geodetska uprava Republike Slovenije,
Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, kont.
oseba Marta Bernik, soba P10, tel.
061/178-49-18.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 23. 10. 1998 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): nego-
tovinsko plačilo, cena enega izvoda razpi-
sne dokumentacije je 4.000 SIT – ŽR
50100-637-55076.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 26. 10. 1998 do
8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije, Zemljemerska ulica 12, Ljub-
ljana, Marta Bernik, soba P10.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 10. 1998 ob 12.30, Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemjemerska ulica 12,
Ljubjana, sejna soba v pritličju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, 5%
od okvirne vrednosti posamezne naloge –
veljavnost do 27. 12. 1998.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: nalogo 3.1. se
financira v približnem razmerju 50:50.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik lahko ima
podizvajalce, njihovo pravno razmerje dolo-
ča razpisna dokumentacija.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 26. 12.
1998.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): so do-
ločena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba iz 9. točke te objave.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: še ni bila
objavljena – 1. objava.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: to je prva objava.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 81-30/32 Ob-7132
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro - Slovenija, d.o.o., Hajdriho-
va 2, Ljubljana, telefaks 061/174-25-62.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: premoženjsko in avto-

mobilsko zavarovanje. Vse ostale podrob-
nosti so razvidne iz razpisne dokumentaci-
je, ki je na razpolago na naslovu naročnika.
Ocenjena vrednost skupne premije je
40,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: v zavarovanja so vklju-
čene tudi enote Elektro - Slovenija, d.o.o.,
izven Ljubljane.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: storitev naj bo izvedena v skladu
z veljavno zakonodajo.

(b), (c).
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: naročnik bo upošteval po-
nudbe, ki zajemajo celovit razpis, dopušča
pa tudi možnost celovite ponudbe za pre-
moženjsko zavarovanje ali celovite ponud-
be za avtomobilsko zavarovanje.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: vse ostale variante
so nesprejemljive.

(b).
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: ponudnik naj pripravi
ponudbi za čas trajanja: od 31. 12. 1998
do 1. 1. 2000 in od 31. 12. 1998 do 1. 1.
2004, zavarovalne police se oblikujejo za
vsako zavarovalno leto posebej.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na razpolago pri na-
ročniku med 10. in 12. uro, Služba za ko-
mercialne posle, soba 2.D: 12/II nadstrop-
je pri Antoniji Markelj, Elektro - Slovenija,
d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 16. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor  je  potrebno  nakazati  znesek):
5.000 SIT, virmansko nakazilo na žiro ra-
čun št. 50106-601-90093.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 9. 11. 1998 do
12.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudb: Elektro Slovenija, d.o.o., vlo-
žišče, soba 3C5, prevzemnik Katarina Lipo-
vec, Hajdrihova 2, Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 11. 1998 ob 13. uri pri naročniku, sejna
soba 40/IV - nadstropje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
4,000.000 SIT, bančna garancija za resnost
ponudbe, trajanje veljavnosti 60 dni od dne-
va odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: avansa ni, na-
ročnik bo plačeval zavarovalno premijo
obročno.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsi zahtevani dokumenti za ugotavljanje spo-

sobnosti ponudnika so navedeni v razpisni
dokumentaciji.

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 31. 12.
1998.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): višina
ponudbene cene, višina odbitne franšize,
finančno stanje ponudnika, celovitost zava-
rovanja, razširjenost poslovne mreže, čas
likvidacije škode in plačila, plačilni pogoji
premij, potrjene reference (podrobnosti so
razvidne iz razpisne dokumentacije).

18. Druge informacije o naročilu: posto-
pek za zahtevo po dodatnih pojasnilih je
naveden v razpisni dokumentaciji.

19., 20.
Elektro - Slovenija, d.o.o.

Ljubljana

Ob-7173
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za promet in zveze, Di-
rekcija RS za ceste.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: priprava investicijsko
tehnične dokumentacije za preslikavo
na mikrofilm.

Ocenjena vrednost 80,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: čas izvedbe del je
3 leta po sklenitvi pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kon-
taktna oseba je Irena Skubic,
tel.178-83-36, faks 178-80-36.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 16. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): stroške
3.000 SIT za razpisno dokumentacijo po-
nudniki lahko poravnajo na blagajni (soba
416) oziroma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 9. 11. 1998 do
8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudb: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, vlo-
žišče, soba 123/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z naspiom “Ne odpiraj – ponudba
za Priprava investicijsko tehnične dokumen-
tacije na MF” – L. B. Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 9. 11. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 220/II.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
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ni 2,400.000 SIT, ki mora veljati vsaj 45 dni
od dneva odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila 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 5/96 in
spremembah in dopolnitvah zakona (Ur. l.
RS, št. 34/98) in navodilih o izvrševanju
proračuna RS (Ur. l. RS, št. 1/98).

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti,
priložiti k ponudbi dokumentacijo in obraz-
ce zahtevane v Poglavju 10 razpisne doku-
mentacije.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 9. 1. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: Stro-
kovne informacije posreduje Ljuba Brank,
inž., Ministrstvo za promet in zveze, Direk-
cija RS za ceste, d.o.o., Ljubljana, tel.
061/178-80-53.

19., 20.
Ministrstvo za promet in zveze

Direkcija RS za ceste

Št. 806/98 Ob-7175
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Lendava, Trg ljudske pravice
5, 9220 Lendava, telefaks 069/75-252.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev (18. do 42. člen ZJN).

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:

Vrsta storitve A: izdelava idejne zasno-
ve za čistilno napravo (ČN) v Hotizi;

Vrsta storitve B: izdelava projektne do-
kumentacije – PGD/PZI za čistilno na-
pravo (ČN) v Hotizi.

Orientacijska vrednost del: A – 950.000
SIT; B – 1,800.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: storitev se izvaja na se-
dežu izbranega najugodnejšega ponudnika.

5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudba mora biti izdelana
za celoten obseg storitev (A, B).

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: rok za izdelavo storitev
pod A znaša 1 mesec od podpisa pogodbe,
za storitev B pa 2 meseca od podpisa po-
godbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-

čina Lendava, Trg ljudske pravice 5, 9220
Lendava. Ponudniki lahko dobijo potrebne
informacije pri mag. Štefan Šömen, tel.
069/789-060.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: rok za dostavo po-
nudb je do 29. 10. 1998 do 10. ure, v
zapečateni kuverti z oznako Ne odpiraj –
javni razpis za izdelavo A. Idejne zasnove za
ČN v Hotizi”, “B. Projektne dokumentacije
PGD/PZI za ČN v Hotizi”.

Nepravilno opremljene, nepopolne, ne-
jasne in nepravočasno prispele ponudbe
bodo v postopku odpiranja izločene.

(c)
10. (a), (b)
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

javno odpiranje ponudb bo dne 29. 10.
1998 ob 10. uri, v prostorih Občine Lenda-
va, mala sejna soba. Predstavniki ponudni-
kov se morajo pri odpiranju ponudb izkazati
s pismenimi pooblastili. O izbiri bodo po-
nudniki obveščeni v roku 8 dni od dneva
odpiranja ponudb.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: ponudnik naj na-
vede pogoje pri katerih je pripravljen zago-
toviti fiksne cene vendar v nobenem prime-
ru ne more biti rok plačila krajši od 60 dni
po prejeti in potrjeni dokumentaciji in mož-
nost kreditiranja.

Naročnik si pridržuje pravico, da zadrži
10% pogodbenega dela zneska do končne
predaje pogodbenega dela naročniku.

V primeru zamude izvajanja pogodbene-
ga dela zaradi lastne krivde bo ponudnik za
vsak zamujeni dan plačal penale, in sicer do
1% za vsak dan zamude, vendar ne več kot
15% pogodbenega zneska. Penali se obra-
čunajo pri končnem računu.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo priložiti naslednja dokazila:

1. fotokopijo izpisa iz sodnega regi-
stra,

2. odločbo o izpolnjevanju pogojev za
izvajanje razpisanih del,

3. vzorec pogodbe,
4. ponudbeni predračun za izvedbo

pogodbenega dela s cenami za posamezne
faze razpisanih del,

5. ugodnosti, ki jih nudi ponudnik na-
ročniku,

6. navedbo pooblaščene osebe za do-
datna pojasnila glede ponudbe,

7. reference ponudnika s področja iz-
vajanja razpisanih del in reference za delo v
zadnjih petih letih,

8. vse ostale potrebne priloge sklad-
no z določili zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) in uredbo o obvezni vsebini
razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur.
l. RS, št. 33/98).

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki,
ne smejo odstopiti od ponudbe 60 dni od
dneva objave.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): ponud-
be morajo biti sestavljene po točkah razpi-

sne dokumentacije z vsemi potrjenimi izja-
vami. Ponudbe morajo biti izdelane v slo-
venskem jeziku. Upoštevane bodo le polne
ponudbe z vsemi zahtevanimi podatki in iz-
javami. Veljavnost ponudbe mora biti naj-
manj 60 dni od izteka razpisnega roka.

Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo-
do upoštevana še naslednja merila:

1. usposobljenost ponudnika za izva-
janje pogodbenih del,

2. ekološko in ekonomsko najustrez-
nejša rešitev,

3. ocena projektov,
4. referenca in kvaliteta,
5. plačilni pogoji,
6. ponudbena cena,
7. rok izdelave projekta,
8. način zavarovanja obveznosti.

18. Druge informacije o naročilu: naroč-
nik si pridržuje pravico:

– izbire najugodnejšega ponudnika ne
pa najnižje ponudbe,

– medfazne kontrole izvajanja pogodbe-
nega dela, za kar bo pooblastil svojega
predstavnika.

19., 20.
Občina Lendava

Št. 187/98 Ob-7222
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vlada Republike Slovenije, Urad
predsednika Vlade Republike Slovenije,
1000 Ljubljana, Gregorčičeva 20, faks
178-14-13.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: zavarovanje poslovne-
ga letala Urada predsednika Vlade Re-
publike Slovenije Learjet 35 A, S5-BAA.
Ocenjena vrednost naročila 7,700.000 SIT.

Zavarovanje zajema naslednje kombina-
cije:

– kasko,
– odgovornost,
– zavarovanje posadke,
– zavarovanje potnikov.
Naročnik si pridržuje pravico, da za po-

samezno zavarovalno kombinacijo ne skle-
ne zavarovanja.

4. Kraj izvedbe: zavarovanje obsega ob-
močje Slovenije in tujino.

5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: naro-
čilo se objavlja na podlagi zakona o izvrše-
vanju proračuna RS (Ur. l. RS, št. 5/96,
78/97, 87/97 in 34/98), zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, 24/97) in zakona o
obveznem zavarovanju v prometu (Ur. l. RS,
št. 70/94 in 29/96).

(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: samo za del storitev ne spre-
jemamo ponudb.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: zavarovanje se sklene
za dobo 1 leta od 1. 1. 1999 do 31. 12.
1999, oba dneva vključena.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko pooblaščene
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osebe ponudnikov dobijo v Uradu predsed-
nika Vlade Republike Slovenije, Gregorči-
čeva 20, Ljubljana, pri Dragici Vidovič med
9. in 10. uro, tel.061/178-14-01, od
12. 10. 1998 do 26. 10. 1998. Dokumen-
tacija je brezplačna, podatki iz nje pa so
poslovna skrivnost.

(b), (c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: rok za oddajo po-
nudb je 28. 10. 1998 do 13. ure v Urad
predsednika Vlade Republike, Gregorčiče-
va 20, Ljubljana, Sektor za ekonomske za-
deve, soba št. 30.

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

javno odpiranje ponudb bo 2. 11. 1998 ob
9. uri, v Uradu predsednika Vlade Republi-
ke Slovenije, Gregorčičeva 27.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo navzo-
či pri javnem odpiranju ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo ponudnikov za
zastopanje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
zahtevamo nepreklicno bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 10% od ponujene-
ga zneska iz ponudbe. Garancija mora ve-
ljati do 20. decembra 1998.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačilo zavaroval-
nih premij v čim večjem številu obrokov brez
avansov. Podrobneje so zahteve obrazlože-
ne v razpisni dokumentaciji.

14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe po 22. 11.
1998.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN):

– višina premije in plačilni pogoji (število
obrokov, obrestna mera); pri oceni premije
bomo upoštevali premijo brez bonusa ali
malusa. Merilo predstavlja 85% skupne oce-
ne. Prednost ima nižja cena (nižji rang) in
večjo število obrokov z najnižjo obrestno
mero;

– orientacijski čas, potreben za izplačilo
morebitne škode, pod časom, potrebnim
za izplačilo škode, razumemo čas v dnevih
od nastanka škod do sklenitve zaključnega
sporazuma. Merilo predstavlja 10% skupne
ocene. Krajši čas predstavlja prednost (nižji
rang);

– višina realizirane bruto zavarovalne pre-
mije, razen življenjskih in zavarovanj za leto
1997.

Najugodnejši ponudnik je tisti, ki zbere
najnižjo skupno oceno po vseh merilih.

18. Druge informacije o naročilu: pri
ocenjevanju ponudb ne bomo upoštevali
preferenc za domače ponudnike.

19., 20.
Urad predsednika

Vlade Republike Slovenije

Ob-7223
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vlada Republike Slovenije, Urad
predsednika Vlade Republike Slovenije,
1000 Ljubljana, Gregorčičeva 20, faks
178-14-13.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: zavarovanje avtomobi-
lov Urada predsednika Vlade Republike
Slovenije po posebni specifikaciji. Oce-
njena vrednost naročila 8,900.000 SIT.

Zavarovanje zajema naslednje kombina-
cije:

– AO,
– AO plus,
– avtomobilsko kasko z 1% odbitno fran-

šizo od nabavne vrednosti novega avtomo-
bila, na dan obračuna škode,

– kraja vozila in sestavnih delov brez fran-
šize,

– razbitje stekel in nalet divjadi brez fran-
šize,

– poškodbe vozila na parkirišču brez
franšize,

– zavarovanje dodatne opreme (radijski
sprejemnik, mobitel in prtljage),

– nezgode voznika in potnikov za smrt,
invalidnost in dnevna odškodnina.

Naročnik si pridržuje pravico, da za po-
samezno zavarovalno kombinacijo ne skle-
ne zavarovanja.

4. Kraj izvedbe: zavarovanje obsega ob-
močje Slovenije in tujino.

5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: naro-
čilo se objavlja na podlagi zakona o izvrše-
vanju proračuna RS (Ur. l. RS, št. 5/96,
78/97, 87/97 in 34/98), zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, 24/97) in zakona o
obveznem zavarovanju v prometu (Ur. l. RS,
št. 70/94 in 29/96).

(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: samo za del storitev ne spre-
jemamo ponudb.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: zavarovanje se sklene
za dobo 1 leta od 1. 1. 1999 do 31. 12.
1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko pooblaščene
osebe ponudnikov dobijo v Uradu predsed-
nika Vlade Republike Slovenije, Gregorči-
čeva 20, Ljubljana, pri Dragici Vidovič med
9. in 10. uro, tel.061/178-14-01, od
12. 10. 1998 do 26. 10. 1998. Dokumen-
tacija je brezplačna, podatki iz nje pa so
poslovna skrivnost.

(b), (c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: rok za oddajo po-
nudb je 28. 10. 1998 do 13. ure v Urad
predsednika Vlade Republike, Gregorčiče-
va 20, Ljubljana, Sektor za ekonomske za-
deve, soba št. 30.

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

javno odpiranje ponudb bo 3. 11. 1998 ob
9. uri, v Uradu predsednika Vlade Republi-
ke Slovenije, Gregorčičeva 27.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo navzo-
či pri javnem odpiranju ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo ponudnikov za
zastopanje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
zahtevamo nepreklicno bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 10% od ponujene-
ga zneska iz ponudbe. Garancija mora ve-
ljati do 20. decembra 1998.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačilo zavaroval-
nih premij v čim večjem številu obrokov brez
avansov. Podrobneje so zahteve obrazlože-
ne v razpisni dokumentaciji.

14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe po 22. 11.
1998.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN):

– višina premije in plačilni pogoji (število
obrokov, obrestna mera); pri oceni premije
bomo upoštevali premijo brez bonusa ali
malusa. Merilo predstavlja 85% skupne oce-
ne. Prednost ima nižja cena (nižji rang) in
večjo število obrokov z najnižjo obrestno
mero;

– orientacijski čas, potreben za izplačilo
morebitne škode, pod časom, potrebnim
za izplačilo škode, razumemo čas v dnevih
od nastanka škod do sklenitve zaključnega
sporazuma. Merilo predstavlja 10% skupne
ocene. Krajši čas predstavlja prednost (nižji
rang);

– višina realizirane bruto zavarovalne pre-
mije, razen življenjskih in zavarovanj za leto
1997.

Najugodnejši ponudnik je tisti, ki zbere
najnižjo skupno oceno po vseh merilih.

18. Druge informacije o naročilu: pri
ocenjevanju ponudb ne bomo upoštevali
preferenc za domače ponudnike.

19., 20.
Urad predsednika

Vlade Republike Slovenije

Ob-7227
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za gospodarske dejavno-
sti, Kotnikova 5/II, 1000 Ljubljana, telefaks
061/132-22-66.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti je
v okviru proračuna za leto 1998 začelo z
izvajanjem “Strategije povečevanja kon-
kurenčne sposobnosti slovenske indu-
strije” na posameznih horizontalnih progra-
mih za povečevanje konkurenčne sposob-
nosti slovenske industrije, kar sovpada del-
no z vsebino “Transform” programa.
Skladno z usmeritvami in dogovori s pred-
stavniki KfW (Kreditanstalt fuer Wiederauf-
bau), ki v okviru nemške vlade vodi pro-
gram. Ugotovljeno je bilo, da je potrebno
pospešiti že dobro sodelovanje na področ-
ju predelave kovin in strojegradnje kot dveh
izmed zanimivih sektorjev predelovalne de-
javnosti v Nemčiji in Sloveniji. Projekt je raz-
deljen na dva podprojekta. Prvi podprojekt
je namenjen podjetjem, katerih glavna de-
javnost je orodjarstvo, medtem ko je drugi
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podprojekt namenjen strojni industriji. Oba
podprojekta sta sestavljena iz dveh faz:

Faza I:
– organizacija projekta;
– izbira podjetij, ki naj bi sodelovala v

prvi fazi projekta;
– dogovor o izvedbenem programu za

prvo fazo projekta;
– analiza izbranih podjetij;
– priporočila za izboljšanje poslovanja iz-

branih podjetij;
Faza II:
– izbira podjetij in izvedbeni program za

drugo fazo projekta;
– priporočila za izboljšanje poslovanja in

sodelovanje v izvajanju priporočil;
– predstavitev rezultatov za prvo in dru-

go fazo projekta.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

pričakuje da bodo svetovalne organizacije
oziroma neodvisni svetovalci ponudili več
kot 300 svetovalnih dni za oba podprojekta.

V obeh podprojektih naj bi sodelovalo
med 20 in 30 slovenskih podjetij iz orod-
jarstva in strojne industrije.

Za drugo fazo projekta bodo izbrana
podjetja na osnovi rezultatov prve faze kot
tudi na osnovi interesa podjetij za prodor na
zahodno evropska tržišča. V drugi fazi pro-
jekta se pričakuje tudi sofinanciranje s stra-
ni izbranih podjetij vendar v skladu z rezulta-
ti uresničevanja priporočil svetovalcev (tuji
in domači).

V drugi fazi je predvideno sofinanciranje
tega projekta tudi s strani podjetij zaradi
omejenih možnosti sofinanciranja kot tudi
na podlagi rezultatov, ki jih bodo dosegli
svetovalci (tuji in domači) v podjetjih.

Vrednost slovenskega dela sofinancira-
nja projekta je okvirno 24,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: storitve svetovanja se
bodo izvajale v podjetjih v Sloveniji.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: razpis je namenjen svetoval-
nim organizacijam in samostojnim sveto-
valcem. Svetovalne organizacije in neodvi-
sni svetovalci bodo sodelovali v projektu z
izbranim nemškim svetovalnim podjetjem.
Medtem ko bo nemška Vlada preko KfW
financirala nemške svetovalce bo Vlada Re-
publike Slovenije preko Ministrstva za gos-
podarske dejavnosti financirala slovenske
svetovalce.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo naročilo: pro-
jekt svetovanja je mednarodni projekt, s ka-
terim želi Slovenija dvigniti nivo konkurenč-
ne sposobnosti slovenske industrije in je v
skladu s približevanjem Slovenije Evropski
uniji.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
pravne osebe kot tudi neodvisni svetovalci
morajo poleg predložitve formalne izobraz-
be vsakega posameznega svetovalca pred-
ložiti tudi življenjepis in reference.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: svetovalna podjetja oziroma
neodvisni svetovalci lahko ponudijo celoten
projekt ali pa samo delo na podprojektu:
orodjarstva ali strojne industrije.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko
ponudi svojo metodologijo svetovanja, s
katero dokazuje svoj strokovni nivo ob upo-
števanju sodelovanja s tujo svetovalno fir-
mo.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve:
– prva faza projekta mora biti končana

najkasneje do 20. 12. 1998,
– druga faza projekta pa naj bi bila kon-

čana najkasneje do septembra 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za gospodarske dejavnosti, Sektor
za industrijo, Kotnikova 5/II, 1000 Ljublja-
na, tel. 178-32-50, faks 132-22-66.

Zainteresirani ponudniki dvignejo razpi-
sno dokumentacijo pri kont. osebi Franci
Simon.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: posamezni izvod
razpisne dokumentacije je na razpolago
vsak delovni dan med 9. in 11. uro, do
30. oktobra 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): zne-
sek 5.000 SIT, ponudniki nakažejo s polož-
nico na ŽR 50100-637-56437 namen “Raz-
pisna dokumentacija za dvig konkurenčne
sposobnosti slovenske kovinsko predeloval-
ne in strojne industrije” in pri dvigu doku-
mentacije predložijo kopijo nakazila.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo oddane do 29. 10. 1998 v
vložišče Ministrstva za gospodarske dejav-
nosti, Kotnikova 5/II, Ljubljana (do 15. ure)
ali na pošto.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-
raj”, številko javnega razpisa v Uradnem
listu RS, naslovom naročnika in naslovom
ponudnika na zadnji strani kuverte. Ponud-
be, poslane po pošti, morajo biti poslane s
povratnico.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti (industrija), Kotnikova 5/II, 1000
Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo tretji delovni dan
(3. 11. 1998) po zaključenem razpisu ob
12. uri na Ministrstvu za gospodarske de-
javnosti, Kotnikova 5/II, Ljubljana, velika sej-
na soba.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
finančna zavarovanja za resnost ponudbe v
tem postopku niso zahtevana.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačilni pogoji so
definirani v razpisnih pogojih.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: na razpis se lahko pri-
javijo pravne ali fizične osebe ali skupine
fizičnih oseb ali skupine pravnih oseb, ki so
registrirane za svetovalno dejavnost.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-

nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

Merila za priznanje sposobnosti, ki bodo
upoštevana pri ocenjevanju ponudb so:

– izpisek iz registrskega sodišča – za
pravne osebe,

– za fizične osebe priglasitev pri DURS,
– za fizične osebe je zaželjeno članstvo

v Združenju svetovalcev pri GZS ali v drugih
svetovalnih združenjih,

– pozitivno finančno poslovanje v zad-
njih treh letih in možnost zagotovitve zavaro-
vanja plačil,

– finančni del ponudbe (število svetoval-
nih dni in cena svetovalnega dne – specifi-
cirano na posamezne vrste svetovalcev ter
specifikacija ostalih stroškov, kot so poto-
vanja, itd.),

– tehnični del ponudbe mora vsebovati
predlog metodologije (način analiziranja
podjetij ter konkretne rešitve pri izvajanju
priporočil),

– reference svetovalnega podjetja in re-
ference svetovalcev, ki bodo sodelovali v
projektu s povdarkom na specifičnem po-
dročju nastopa na tujih trgih,

– kadrovska osnova svetovalnega pod-
jetja (življenjepis svetovalcev),

– izkušnje na mednarodnih projektih in
izkušnje pri svetovanju v podjetjih strojne
industrije in orodjarstva.

Sposobnost za opravljanje storitev, ki so
predmet razpisa, bo priznana za trajanje te-
ga projekta.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudnik ne
more odstopiti od ponudbe po datumu jav-
nega odpiranja ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): razpi-
sna komisija bo v svojem delu upoštevala
poleg formalnih pogojev tudi:

– dosedanje izkušnje na področju sveto-
vanja,

– tehnični del ponudbe,
– finančni del ponudbe,
– razgovor z izbrano nemško svetovalno

firmo.
18. Druge informacije o naročilu:

1. iz ocenjevanja bodo izločene po-
nudbe, ki ne bodo obsegale zahtevane vse-
bine in oblike,

2. glede na to, da je projekt medna-
roden se v ponudbi zahteva tudi v anglešči-
ni pripravljen kratek povzetek tehničnega
dela ponudbe, finančnega dela ponudbe,
referenc ter življenjepisov svetovalcev,

3. svetovalna podjetja, ki bodo so-
delovala v projektu morajo imeti zagotovlje-
no infrastrukturo (pisarne, telefon, itd.), ki
omogoča sodelovanje s tujimi svetovalci,

4. na projekt se lahko prijavijo samo
svetovalna podjetja in fizične osebe, ki ima-
jo sedež v Sloveniji,

5. ponudba mora biti veljavna do
3. 12. 1998,

6. ponudniki bodo obveščeni o izbiri
najugodnejšega ponudnika najkasneje v ro-
ku tridesetih dni po izteku roka za prijavo na
razpis.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera o
naročilu ni bila predhodno objavljena.

20.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
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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. 201/98-25 Ob-7047
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev (18. do 42. člen ZJN).

3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 15. 9. 1998 ob 9. uri v sejni sobi
številka 51, II. nadstropje na sedežu naroč-
nika, Povšetova ulica 6, Ljubljana.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naro-
čila: merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika v razpisni dokumentaciji – cena,
usklajenost z obstoječim voznim parkom ko-
munalnih vozil, dobavni rok.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. AC Intercar, Baragova 5, Ljubljana,
za dobavo:

– šasij za samonakladalna vozila,
– lahkih šasij,
– šasije za vozilo s hidravličnim dviga-

lom;
2. MAN, d.d., Celovška 182, Ljublja-

na, za dobavo:
– šasije za samonakladalno vozilo,
– šasij za smetarska vozila.

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

trebno dobaviti:
– šasija za samonakladalno vozilo –

15 t – 4 kosi,
– šasija za samonakladalno vozilo –

12 t – 1 kos,
– šasija za smetarsko vozilo – 18 t –

3 kosi,
– lahka šasija – 5 t – 2 kosa,
– šasija za vozilo s hidravličnim dvi-

galom – 15 t – 1 kos.
7. Pogodbena vrednost:

1. AC Intercar, Baragova 5, Ljubljana:
– šasije za samonakladalna vozila –

32,638.200 SIT,
– lahkih šasij – 8,758.520 SIT,
– šasija za vozilo s hidravličnim dviga-

lom – 9,030.700 SIT,
– skupaj – 50,427.420 SIT;
2. MAN, d.d., Celovška 182, Ljubljana:
– šasija za samonakladalno vozilo –

7,649.369 SIT,
– šasije za smetarska vozila –

32,640.438 SIT,
– skupaj – 40,289.807 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:

– šasija za samonakladalno vozilo – 15 t;
9,077.250 SIT, 7,816.798 SIT;

– šasija za samonakladalno vozilo – 12 t;
7,830.231 SIT, 7,400.000 SIT;

– šasija za smetarsko vozilo – 18 t;
10,880.146 SIT, 10,300.000 SIT;

– lahka šasija – 5 t; 4,379.260 SIT,
4,142.156 SIT;

– šasija za vozilo s hidravličnim dvigalom
– 15 t; 9,515.790, 8,311.556 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 57 z dne 14. 8. 1998.

Javno podjetje Snaga, d.o.o.

Št. 034/98 Ob-7049
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod

RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljub-
ljana.

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

3. Datum izbire: 20. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naro-
čila: najnižja cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Borovnik, d.o.o., Šmartno
pri Litiji.

6. (a) Kraj dobave: RTV Slovenija, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana.

(b)
7. Pogodbena vrednost: 8,536.358 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,880.232 SIT, 8,536.358 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 54 z dne 31. 7.
1998.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54 z dne 31. 7. 1998.

 Javni zavod, RTV Slovenija

Št. 021/98 Ob-7050
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod

RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljub-
ljana.

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

3. Datum izbire: 31. 7. 1998.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– za blagovno skupino: A) Kroj, d.d., Tr-

žaška cesta 118, Ljubljana,
– za blagovno skupino: B) Chemo, d.d.,

Maistrova 10, Ljubljana,
– za blagovno skupino: C) Astra Tehnič-

na trgovina Staničeva 41, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: RTV Slovenija, Ko-

lodvorska 2, 1550 Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
1. blagovna skupina: A) Zimska obla-

čila,
2. blagovna skupina: B) Zimska in let-

na obutev,

3. blagovna skupina: C) Delovna ob-
lačila in varnostna sredstva.

7. Pogodbena vrednost:
1. blagovna skup.: A) 5,000.000 SIT,
2. blagovna skup.: B) 1,800.000 SIT,
3. blagovna skup.: C) 2,000.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb:

1. blagovna skup.: A) dva ponudnika,
2. blagovna skup.: B) pet ponudnikov,
3. blagovna skup.: C) trije ponudniki.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be:

1. blagovna skup.: A) 177.480 SIT,
101.150 SIT,

2. blagovna skup.: B) 64.260 SIT,
38.579 SIT,

3. blagovna skup.: C) 214.359 SIT,
101.358 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 48 z dne 3. 7. 1998.

Javni zavod RTV Slovenija
Ljubljana

Št. 982/98 Ob-7057
1. Naročnik, poštni naslov: Naročnik,

poštni naslov: Bolnišnica Golnik-KOPA,
4204 Golnik.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti.

3. Datum izbire: 25. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naro-
čila:

– cena,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika,
– druga merila, navedena v razpisni do-

kumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
a) medicinski potrošni material za

zdravstveno nego in ostale diagnostične sto-
ritve:

1. Auremiana, d.o.o., Partizanska
109, Sežana,

2. Medis, d.o.o., Vojkova 4, Ljubljana,
3. Emporio Medical, d.o.o., Prešer-

nova 5, Ljubljana,
4. Hibiskus, d.o.o., Puhova 10, Ljub-

ljana,
5. Kemofarmacija, d.o.o., Cesta na

Brdo 100, Ljubljana,
6. Alpos Meding, d.o.o., Leona Do-

brotinška 2, Šentjur,
7. Mikro + Polo, d.o.o., Lackova 78,

Maribor,
8. Iris, d.o.o., Rimska 8, Ljubljana,
9. Simps’s, d.o.o., Motnica 3, Trzin,
10. Merit, d.o.o., Šmartinska 130,

Ljubljana,
11. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4,

Ljubljana;
b) medicinski potrošni material za respi-

ratorni in kardiološki laboratorij:
1. Alpos Meding, d.o.o., Leona Do-

brotinška 2, Šentjur,
2. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4,

Ljubljana;
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c) medicinski potrošni material za labo-
ratorij za tuberkulozo:

1. Mediline, d.o.o., Ljubljanska 45,
Kamnik,

2. A-Ž Consulting, d.o.o., Miklošiče-
va 38, Ljubljana,

3. Kemofarmacija, d.o.o., Cesta na
Brdo 100, Ljubljana,

4. Mikro + Polo, d.o.o., Lackova 78,
Maribor,

5. Iris, d.o.o., Rimska 8, Ljubljana,
6. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4,

Ljubljana;
d) medicinski potrošni material za nes-

pecifično bakteriologijo:
1. Kefo, d.d., Kongresni trg 3, Ljub-

ljana,
2. Mikro + Polo, d.o.o., Lackova 78,

Maribor,
3. Medias, d.o.o., Resljeva 30, Ljub-

ljana,
4. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4,

Ljubljana;
e) medicinski potrošni material za cito-

loški, patološki in imunološki laboratorij:
1. A-Ž Consulting, d.o.o., Miklošiče-

va 38, Ljubljana,
2. Kefo, d.d., Kongresni trg 3, Ljub-

ljana,
3. Mirko + Polo, d.o.o., Lackova 78,

Maribor,
4. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4,

Ljubljana,
5. Kemofarmacija, d.o.o., Cesta na

Brdo 100, Ljubljana,
6. Iris, d.o.o., Rimska 8, Ljubljana,
7. Karanta, d.o.o., Čopova 14/III,

Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Bolnišnica Golnik-Ko-

pa, Golnik 36.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: medicinski potrošni ma-
terial.

7. Pogodbena vrednost: 149,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 22.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 51 z dne 17. 7. 1998;
Ob-4562.

Bolnišnica Golnik
Klinični oddelek za pljučne bolezni in

alergijo

Št. 751-36/1998 Ob-7074
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljub-
ljana.

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

3. Datum izbire: 22. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naro-
čila: cena, ocena dosedanjega sodelovanja
z ZGS.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Mitol, Tovarna lepil, p.o.,
Partizanska 78, Sežana.

6. (a) Kraj dobave: območne enote Za-
voda.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno  dobaviti:  sprej  za  označeva-
nje drevja za posek, 14000 doz po
500 ml.

7. Pogodbena vrednost: 8,887.200 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,415.600 SIT, 7,140.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 61 z dne 4. 9. 1998.

Zavod za gozdove Slovenije

Št. 2.5713/98 Ob-7075
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, Kolodvorska 11, 1000 Ljub-
ljana.

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

3. Datum izbire: 9. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire); v primeru, da naročnik ni iz-
bral izvajalca, se navede obrazložitev in raz-
log za zaključek postopka brez dodelitve
naročila:

– reference ponudnika na podobnih pro-
jektih 30%,

– reference ustrezne delovne sile za raz-
pisna dela 30%,

– ponudbena cena 30%,
– garancija za izvedbo del in opreme

10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– za I. poglavje: Mibo Komunikacije,

d.o.o., Železna cesta 14, 1000 Ljubljana,
– za II., III. in IV. poglavje: Uninet, d.o.o.,

Bratov Učakar 58, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: območje Kopra in Do-

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

trebno dobaviti: terminalska in komuni-
kacijska oprema.

7. Pogodbena vrednost: 30,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– za I. poglavje je najvišja ponudba

13,738.448 SIT, najnižja je 8,288.224 SIT,
– za II., III. in IV. poglavje je najvišja

23,452.390 SIT, najnižja je 20,307.574
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 51 z dne 17. 7. 1998.

Slovenske železnice, d.d.

Št. 403-2/98-0022-34 Ob-7089
1. Naročnik, poštni naslov: Uprava za iz-

vrševanje kazenskih sankcij, Župančičeva
3, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 21. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naro-
čila: ponudnik je edini ponudil blago z vse-

mi tehničnimi zahtevami in cena kot osnov-
no merilo ni prišla v poštev.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Kovinastroj gastronom, d.d.,
Grosuplje.

6. (a) Kraj dobave: zavodi za prestajanje
kazni zapora.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: več vrst strojev in naprav
za kuhinje in pralnice.

7. Pogodbena vrednost: 32,932.484
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: nič.

9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
Oprema za kuhinje: najvišja:

22,554.209,42 SIT, najnižja: 17,252.960
SIT.

Oprema za pralnice: najvišja:
16,493.139 SIT, najnižja 10,837.367 SIT.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bil izveden.

13. Datum  in  številka  objave  razpisa
v  Uradnem  listu  Republike  Slovenije:
Uradni list RS, št. 56 z dne 7. 8. 1998,
Ob-537.

Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje

kazenskih sankcij

Št. 8100/1998/1640 Ob-7133
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro - Slo-

venija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 1. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire); v primeru, da naročnik ni iz-
bral izvajalca, se navede obrazložitev in raz-
log za zaključek postopka brez dodelitve
naročila:

– skupna ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– krajši dobavni rok,
– reference ponudnika,
– kakovost izdelka.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Sling, d.d., Dunajska 22,
Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: dobava in montaža
kovinskih arhovskih poličnih regalov, na
naslednje lokacije Elektro - Slovenija.

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

– Ljubljana, 588 m polic,
– Elektroprenos, Beričevo 117 m polic,
– Elektroprenos, Podlog 243 m polic,
– Elektroprenos, Divača 110 m polic.
7. Pogodbena vrednost: 6,013.350 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,327.982 SIT, 6,013.350 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 60 z dne 28. 8. 1998,
Ob-5952.

Elektro - Slovenija, d.o.o.
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Št. 268/98 Ob-7136
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom Hrastnik, Novi dom 11, Hrastnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis z izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti.

3. Datum izbire: 30. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire); v primeru, da naročnik ni iz-
bral izvajalca, se navede obrazložitev in raz-
log za zaključek postopka brez dodelitve
naročila: merila navedena v razpisni doku-
mentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

I. Sposobnost za dobavo zdravil skupi-
ne D:

a) skupina: material za nego rane,
ostali sanitetni, zavojni in šivalni material,
laboratorijski material, razkužila in dezinfi-
centi, ostali medicinsko potrošni material,
se prizna naslednjim ponudnikom:

1. Peronl, d.o.o., Gregorčičeva 6,
Celje,

2. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Br-
do 100, Ljubljana,

3. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4,
Ljubljana,

4. Simps’S, d.o.o., Motnica 3, Trzin.
b) skupina: zobozdravstveni material se

prizna naslednjim ponudnikom:
1. Javni zavod Mariborske lekarne,

Zagrebška 91, Maribor,
2. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Br-

do 100, Ljubljana,
3. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4,

Ljubjana.
6. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom

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

trebno dobaviti: skladno s 50. členom ZJN
je bilo razpisano: zdravila skupine D:

a) skupna: material za nego rane, ostali
sanitetni, zavojni in šivalni material, labora-
torijski material, razkužila in dezinficienti,
ostali medicinsko potrošni material, ocenje-
na letna vrendost: 6,000.000 SIT;

b) skupina: zobozdravstveni material;
ocenjena letna vrednost: 4,000.000 SIT.

7. Pogodbena vrednost:
a) skupina: ocenjena letna vrednost:

6,000.000 SIT,
b) skupina: ocenjena letna vrednost:

4,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
a) skupina (cene so izražene za 1 kos in

seštete):
najnižja vrednost: 105.003,20 SIT, naj-

višja vrednost: 171.950 SIT,
b) skupina (ocenjena vrednost na letnem

nivoju):
najnižja vrednost: 3,304.443 SIT, naj-

višja vrednost: 4,793.933 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Ur. l. RS, št. 62 z dne 11. 9. 1998,
stran 6073; št. 227/98, Ob-6366.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni

list RS, št. 62 z dne 11. 9. 1998, št.
227/98, Ob-6366.

Zdravstveni dom Hrastnik

Št. 020/98 Ob-7144
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod

RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljub-
ljana.

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

3. Datum izbire: 7. 9. 1998.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– za blagovno skupino A: Avto Triglav,

d.o.o., Dunajska 122, Ljubljana,
– za blagovno skupino B: Kalan Trade,

d.o.o., Šetinova 4, Medvode,
– za blagovno skupino C: Istrabenz

Avto, d.o.o., Šmarska c. 5A, Koper, Por-
sche Slovenija, d.o.o., Bravničarjeva 5,
Ljubljana,

– za blagovno skupino D: Kalan Trade,
d.o.o., Šetinova 4, Medvode,

– za blagovno skupino E: Kalan Trade,
d.o.o., Šetinova 4, Medvode, Avto Merkur
PSO Bežigrad, d.o., Samova 14, Ljublja-
na, Avtotehna, d.d., Celovška 175, Ljub-
ljana,

– za blagovno skupino F: Avtotehna,
d.d., Celovška 175, Ljubljana,

– za blagovno skupino G: Avto Merkur
PSO Bežigrad, d.d., Samova 14, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: RTV Slovenija, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana.

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

1. blagovna skupina A: 3 kom osebno
vozilo do 1300 ccm,

2. blagovna skupina B: 2 kom lahko
dostavno vozilo,

3. blagovna skupina C: 6 kom osebno
vozilo do 1900 ccm – karavan,

4. blagovna skupina D: 1 kom osebno
vozilo do 3000 ccm – limuzina,

5. blagovna skupina E: 4 kom kombini-
rano vozilo,

6. blagovna skupina F: 1 kom tovorno
vozilo,

7. blagovna skupina G: 3 kom teren-
sko vozilo.

7. Pogodbena vrednost:
1. blagovna skup. A: 4,065.000 SIT,
2. blagovna skup. B: 3,096.554 SIT,
3. blagovna skup. C: 18,561.746 SIT,
4. blagovna skup. D: 4,863.710 SIT,
5. blagovna skup. E: 12,489.132 SIT,
6. blagovna skup. F: 5,301.143 SIT,
7. blagovna skup. G: 12,748.500 SIT,

8.
9. Število prejetih ponudb:

1. blagovna skup. A: 15,
2. blagovna skup. B: 12,
3. blagovna skup. C: 15,
4. blagovna skup. D: 11,
5. blagovna skup. E: 13,
6. blagovna skup. F: 7,
7. blagovna skup. G: 10.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

1. blagovna skupina A: 2,169.000
SIT, 1,332.000 SIT,

2. blagovna skupina B: 1,717.816
SIT, 1,518.174 SIT,

3. blagovna skupina C: 3,940.736
SIT, 1,867.046 SIT,

4. blagovna skupina D: 7,936.055
SIT, 3,867.000 SIT,

5. blagovna skupina E: 4,228.245
SIT, 2,387.000 SIT,

6. blagovna skupina F: 7,106.534
SIT, 5,280.582 SIT,

7. blagovna skupina G: 5,301.143
SIT, 4,100.000 SIT.

11.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 46 z dne 19. 6. 1998.

Javni zavod, RTV Slovenija

Št. 586/98 Ob-7145
1. Naročnik, poštni naslov: Klinični cen-

ter v Ljubljani, Zaloška cesta 2, 1000 Ljub-
ljana.

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

3. Datum izbire: 22. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naro-
čila:

1. ponudbena cena reševalnega vozila,
2. kvaliteta izdelave (predelave),
3. varnost vozila,
4. funkcionalnost vozila,
5. vzdrževanje vozila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Medicop, d.o.o., Obrtna uli-
ca 43, 9000 Murska Sobota.

6. (a) Kraj dobave: Reševalna postaja v
Kliničnem centru v Ljubljani.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: nakup reševalnega vozi-
la z osnovno opremo.

7. Pogodbena vrednost: 8,446.620 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,446.620 SIT, 7,963.999 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bilo.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 52 z dne 24. 7. 1998;
Ob-4994.

Klinični center Ljubljana

Ob-7146
1. Naročnik, poštni naslov: Arnes, Ja-

mova 39, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 25. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naro-
čila: merila, navedena v razpisni dokumen-
taciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike
v višini 10%.
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Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

– izpolnjevanje minimalnih tehničnih zah-
tev in dodatna funkcionalnost,

– usposobljenost  in  reference  ponud-
nika,

– cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Select Technology, d.o.o.,
Dunajska 5, Ljubljana.

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

trebno dobaviti: oprema za klicni dostop
(6 kosov).

7. Pogodbena vrednost:
45,144.405,91 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 66,644.725,97 SIT, 40,565.638,90
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 56 z dne 7. 8. 1998; Ob-5407.

Arnes Ljubljana

Ob-7147
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 30. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog za
zaključek postopka brez dodelitve naročila:

1. ponudbena vrednost,
2. reference ponudnika,
3. poprojektna podpora,
4. roki  za  dobavo  opreme  in  izved-

bo del,
5. certifikati, atesti in dovoljenja.
Na izbiro ponudbe oziroma ponudni-

ka je, glede na merila, ki so bila objavljena v
razpisni dokumentaciji, odločilno vplivala
najnižja ponudbena vrednost.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SmartCom, d.o.o., Brnčiče-
va 45, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: skladišče Telekoma
Slovenije, d.d. in lokacije vozlišč Elastične-
ga omrežja.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: telekomunikacijska opre-
ma za razširitev obstoječih vozlišč Ela-
stičnega omrežja Telekom Slovenije.

7. Pogodbena vrednost: 227 mio SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 249,479.365,80 SIT z upoštevanim
prometnim davkom, 226,865.044,20 SIT
z upoštevanim prometnim davkom.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 58-59 z dne 21. 8. 1998;
Ob-5849.

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

Ob-7148
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 30. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog za
zaključek postopka brez dodelitve naročila:

1. ponudbena vrednost,
2. reference ponudnika,
3. poprojektna podpora,
4. roki  za  dobavo  opreme  in  izved-

bo del,
5. certifikati, atesti in dovoljenja.

Na izbiro ponudbe oziroma ponudnika
je, glede na merila, ki so bila objavljena v
razpisni dokumentaciji, odločilno vplivala
najnižja ponudbena vrednost.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SmartCom, d.o.o., Brnčiče-
va 45, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: skladišče Telekoma
Slovenije, d.d. in lokacije vozlišč Elastične-
ga omrežja.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: telekomunikacijska opre-
ma za popolnitev obstoječih okvirjev
vozlišč Elastičnega omrežja Telekoma
Slovenije.

7. Pogodbena vrednost: 136 mio SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 152,249.704,90 SIT z upoštevanim
prometnim davkom, 136,144.539,30 SIT
z upoštevanim prometnim davkom.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 58-59 z dne 21. 8. 1998;
Ob-5850.

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

Št. 0048-308/48A-97 Ob-7170
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, 1501 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): poziv k oddaji ponudbe,
glede na priznano sposobnost, ugotovljeno
z javnim razpisom za izbiro izvajalca s pred-
hodnim ugotavljanjem sposobnosti.

3. Datum izbire: sklep sprejet dne 25. 8.
1998.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naro-
čila: na poziv k oddaji ponudbe je prispelo 6
veljavnih in popolnih ponudb. Na analizi po-
nudb, je naročnik upošteval vsa ponderira-
na merila, podana v razpisni dokumentaciji.

Osnova je bila seštevek točk, doseženih
na podlagi ponderiranih meril, ki jih je po-
nudba ponudnika dosegla na javnem razpi-
su za: vzdrževanje in servisiranje v garancij-
skem in pogarancijskem roku ter zagotavlja-
nje rezervnih delov na področju Republike
Slovenije; kadrovsko zasedbo ponudnika za
predmet javnega razpisa; ustrezne ateste;
ISO 9000; poslovanje v Sloveniji v prete-
klem letu za predmet javnega razpisa; po-
slovno zanesljivost dobavitelja in dosedanje
izkušnje pri poslovanju; čas obstoja na SLO
trgu za predmet javnega razpisa; reference

doma in v tujini in dokazila o zastopstvu
oziroma poslovnem odnosu s principalom.
Nato se je k osnovi prištel še seštevek točk,
doseženih na podlagi ponderiranih meril, ki
jih je ponudba ponudnika dosegla na tem
pozivu s: kvaliteto, zanesljivostjo, ustrez-
nostjo tehničnim zahtevam ter kompatibil-
nostjo z delujočo opremo in sistemi; ceno
opreme, plačilnimi pogoji in dobavnimi roki
ter šolanjem in svetovanjem uporabnika in
predloženo strokovno literaturo.

Glede na merila, podana v razpisni do-
kumentaciji, je podjetje NIL, d.o.o., naj-
ugodnejši ponudnik, saj je njegova ponud-
ba dosegla največje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: NIL, d.o.o., Einspielerjeva
6, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: MNZ, Vodovodna
93a, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: oprema za medomrežno
povezovanje – usmerjevalniki.

7. Pogodbena vrednost:
19,091.520,21 SIT s prometnim davkom.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ponudnik v
tem javnem naročilu ne nastopa s podizva-
jalcem.

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

26,326.793,35 SIT, 15,846.504,66 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 18; Ob-1057 in Urad-
ni list RS, št. 22/98; Ob-1287 (popravek).

13.
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 8-410 Ob-7190
1. Naročnik, poštni naslov: Cankarjev

dom, kulturni in kongresni center, Prešer-
nova 10, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 1. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naro-
čila: po merilih za dodelitev naročila je iz-
brani ponudnik dosegel najvišje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Despo, d.o.o., Stegne 21,
1000 Ljubljana.

6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: nabava stolov za Kosove-
lovo dvorano.

7. Pogodbena vrednost: 9,201.162 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: obseg je re-
duciran.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 14,270.238 SIT, 9,512.948 SIT.
11., 12., 13.

Cankarjev dom

Ob-7199
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slo-
venije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana.
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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

Popravek

Ob-7187
V objavi glavnih podatkov o izidu razpisa

za gradbena, obrtniška, strojna in elektro
dela pri izgradnji naprave za pripravo pitne
vode iz izvira Dobličice; lokacija objekta:
Dobliče, Občina Črnomelj, objavljenim v
Uradnem listu RS, št. 67 z dne 2. 10. 1998;
Ob-6994, se 1. točka: Naročnik, poštni na-
slov pravilno glasi:

1. Naročnik, poštni naslov: Občine Čr-
nomelj, Metlika in Semič.

Projekt inženiring, d.o.o., Ljubljana

Ob-7188
V objavi glavnih podatkov o izidu razpisa

za gradbena dela ter dobavo in montažo
opreme za cevovod od črpališč na Blatniku
do vodohrana Krč nad Semičem, objavlje-
nim v Uradnem listu RS, št. 67 z dne 2. 10.
1998; Ob-6995, se 1. točka: Naročnik,
poštni naslov pravilno glasi:

1. Naročnik, poštni naslov: Občine Čr-
nomelj, Metlika in Semič.

Projekt inženiring, d.o.o., Ljubljana

Št. 220-002/98 Ob-7048
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava Republike Slovenije za zračno plov-
bo, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 29. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila:

– fiksna cena za predmet razpisa,
– reference ponudnika za podobna dela,
– rok za izvedbo del,
– garancijski rok,
– intervencijski čas odprave napak.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Protech, d.d., Maribor, Vita
Kraigherja 5, p. p. 1606.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: adaptacija tehnične-
ga trakta – gradbeno obrtniška in insta-
lacijska dela, Letališče Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 17,870.958
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 21,905.347,60 SIT, 17,870.958 SIT.
11., 12.

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

3. Datum izbire: 24. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, dobavni rok, plačilni pogo-
ji, kompleksnost ponudbe, reference po-
nudnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: DZS, d.d., Trgovina, Šmar-
tinska 12, Hala 12, 1000 Ljubljana, Pirami-
da, d.o.o., Polje 10, 1410 Zagorje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: sukce-
sivna dobava pisarniškega materiala.

7. Pogodbena vrednost: sukcesivna na-
bava - predvidena vrednost po izbranih po-
nudbah: 53,599.826,81 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 53.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: ponudbe so bile izdelane za vsako OE
posebej. Najvišja - 39,200.423,68 SIT, naj-
nižja - 1,320.929,05 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 50/98 z
dne 10. 7. 1998.

Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Št. 1997/98 Ob-7217
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala

Trebnje, d.o.o., Goliev trg 9, 8210 Treb-
nje.

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

3. Datum izbire: 17. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naro-
čila: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji, najugodnejši finančni pogoji,
reference, ponudbena cena, popolnost po-
nudbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: JP Mariborski vodovod, Ja-
dranska cesta 24, Maribor.

6. (a) Kraj dobave: trasa vodovoda Veli-
ka Loka.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: ductil cevi s fazoni in vo-
dovodne armature.

7. Pogodbena vrednost: 41,590.186
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: izbrani po-
nudnik bo izvršil delno naročilo.

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 48,761.843 SIT, 42,592.527 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: zaradi
pomanjkanja finančnih sredstev se z izbra-
nim ponudnikom sklene pogodba v višini
20,201.828 SIT.

12.
13. Datum  in  številka  objave  razpisa

v Uradnem listu Republike Slovenije: Urad-
ni list RS, št. 61 z dne 4. 9. 1998;
Ob-6150.

Komunala Trebnje, d.o.o., Trebnje

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 60 z dne 28. 8. 1998.

Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za zračno plovbo

Ob-7052
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, p.o., PE Maribor, Titova 38, 2000
Maribor.

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

3. Datum izbire: 24. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: cena, plačil-
ni pogoji, izvedbeni roki.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gratel, d.o.o., Skorba 40,
Ptuj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: preusmeritev KKO v
novo TC Rogoznica–Ptuj.

7. Pogodbena vrednost: 23,903.118
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 34,273.782,90 SIT, 23,903.118 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 51 z dne 17. 7. 1998, Ob-4643.

Telekom Slovenije, d.d.
PE Maribor

Ob-7053
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, p.o., PE Maribor, Titova 38, 2000
Maribor.

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

3. Datum izbire: 24. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: cena, plačil-
ni pogoji, izvedbeni roki.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gratel, d.o.o., Skorba 40,
Ptuj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja KKO Ptuj,
smer Vičava–Orešje.

7. Pogodbena vrednost: 15,536.731,50
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 24,854.366,70 SIT, 15,536.731,50
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 51 z dne 17. 7. 1998, Ob-4641.

Telekom Slovenije, d.d.
PE Maribor

Št. 03/9158/98 Ob-7054
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana (za PE
Ljubljana, Stegne 19, Ljubljana).
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 28. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: cena, roki
izvedbe, splošne reference ponudnika in
kvaliteta že opravljenih del.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

a) Mensel, d.o.o., Cesta v Gorice 37,
Ljubljana,

b) Tegrad, d.d., Kamniška 41, Ljublja-
na.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:

a) 1 – gradnja KKO in RNO Pijava
Gorica,

2 – gradnja KKO in RNO Ambrus in
medkrajevni kabel Krka–Zagradec–Am-
brus,

b) 1 – KKO in RNO Strahomer in
Vrbljenje,

2 – KKO in RNO Štangarske polja-
ne,

3 – KKO in RNO 2, 2a II. faza,
4 – povečava kabelske kanalizaci-

je na Tržaški cesti v Ljubljani,
5 – povečava kabelske kanalizaci-

je po Kajuhovi cesti v Ljubljani.
7. Pogodbena vrednost:

a) 1 – 33,175.582,61 SIT,
2 – 62,461.373,30 SIT,

b) 1 – 17,746,215 SIT,
2 – 35,523.739 SIT,
3 – 55,816.184 SIT,
4 – 16,480.000 SIT,
5 – 24,981.132 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be za posamezen objekt:
Gradnja KKO in RNO Pijava Gorica, naj-

višja 48,295.021,10 SIT, najnižja
33,175.582,61 SIT.

Gradnja KKO in RNO Ambrus in med-
krajevni kabel Krka–Zagradec–Ambrus, naj-
višja 76,037.656,01 SIT, najnižja
59,740.000 SIT.

KKO in RNO Strahomer Vrbljenje, naj-
višja 29,875.265,36 SIT, najnižja
17,746.215 SIT.

KKO in RNO Štangarske poljane, najviš-
ja 38,650.294,74 SIT, najnižja
35,523.739,01 SIT.

KKO in RNO 2, 2a II. faza, najvišja
67,774.554,14 SIT, najnižja
55,816.184,10 SIT.

Povečava kabelske kanalizacije na Tržaški
cesti v Ljubljani, najvišja 19,203.556,90 SIT,
najnižja 16,480.000 SIT.

Povečava kabelske kanalizacije po Kaju-
hovi cesti v Ljubljani, najvišja
31,343.357,32 SIT, najnižja
24,981.131,78 SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše infor-
macije o postopku izbire izvajalca: vsi po-
nudniki so registrirani za gradnjo telekomuni-
kacijskih kabelskih omrežij, imajo ustrezne
strokovne kadre in odgovarjajočo opremo.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bil objavljen.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 52 z dne 24. 7. 1998, Ob-4990.

Telekom Slovenije, d.d.
PE Ljubljana

Št. 34/98 Ob-7055
1. Naročnik, poštni naslov: Pomurski na-

makalni konzorcij, g. i. z., Lendavska 11,
9000 Murska Sobota.

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

3. Datum izbire: 23. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: cena, roki,
plačilni pogoji, reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: VGP Mura, Javno vodno-
gospodarsko podjetje, d.d., Murska Sobo-
ta, Ciril Metodova 32, 9000 Murska Sobo-
ta.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja namakal-
nega sistema Ivanci.

7. Pogodbena vrednost: 66,013.490
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: izvajalec ni-
ma podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 73,589.735 SIT, 66,969.991 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 59 z dne 21. 8. 1998, Ob-5920.

Pomurski namakalni konzorcij, g. i. z.,
Murska Sobota

Št. 353-58/97 Ob-7072
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Izo-

la, Sončno nabrežje 8, Izola.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 28. 9.1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: glede na us-
posobljenost in sposobnost izvedbe razpi-
sanih del je odločujoči kriterij za izbiro izva-
jalca imela ponudbena cena. Poleg izpol-
njevanja ostalih kriterijev iz razpisne
dokumentacije, katere so izpolnjevali vsi po-
nudniki, je bila najnižja ponudbena cena od-
ločujoči kriterij in podlaga za dodelitev jav-
nega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GIP Stavbenik Koper, d.d.,
Ul. 15. maja št. 14, Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena in strojno
inštalacijska dela na izgradnji vodovod-
nih objektov in naprav Pivol v Izoli.

7. Pogodbena vrednost:
99,670.366,90 SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 44,051.810

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

124,366.614,95 SIT, 99,670.366,90 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54 z dne 31. 7. 1998,
Ob-5274.

Občina Izola

Št. 8-10-10345/1-98 Ob-7073
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, d.d., PE Novo mesto, Novi trg 7a,
8000 Novo mesto.

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

3. Datum izbire: 18. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: najnižja ce-
na, druga merila, navedena v razpisni doku-
mentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Peter s Teleurh, d.o.o., Kob-
larjeva 3, 1105 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izkop in zasip kanala
za polaganje telefonskega kabla v skup-
ni dolžini 14,30 km, kraj izvedbe na rela-
ciji Šmarjeta – smer Zbure.

7. Pogodbena vrednost:
27,061.962,50 SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim:
20,296.471,88 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 34,490.497,60 SIT, 27,061.962,50
SIT.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bilo razpisa za ugotavljanje sposob-
nosti.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 60 z dne 28. 8. 1998,
Ob-6028.

Telekom Slovenije, d.d.
PE Novo mesto

Št. 1611/98 Ob-7082
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Lu-

kovica, Lukovica 46, 1225 Lukovica.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 23. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: najnižja ce-
na, reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gradbeno podjetje Beži-
grad, d.d., Podmilščakova 24, 1001 Ljub-
ljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: Brdo pri Lukovici–
grad Brdo – statična sanacija.

7. Pogodbena vrednost: 6,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,648.550 SIT (b 52,946.510 SIT),
13,359.590 SIT (b 22,357.547 SIT).
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11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: odpi-
ranja ponudb se je udeležil lastnik gradu in
predstavnica Zavoda za varstvo naravne in
kulturne dediščine Kranj.

12.
13. Datum  in  številka  objave  razpisa

v  Uradnem  listu  Republike  Slovenije:
Uradni list RS, št. 51 z dne 17. 7. 1998;
Št. 1112/98, Ob-4543.

Občina Lukovica

Št. 1610/98 Ob-7083
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Lu-

kovica, Lukovica 46, 1225 Lukovica.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 30. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: najnižja ce-
na, reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SCT Ljubljana, d.d., Sloven-
ska 56, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija in as-
faltrianje občinskih cest v Občini Luko-
vica.

7. Pogodbena vrednost: 26,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 35,023.811 SIT, 33,178.978 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: odpi-
ranja ponudb se ni udeležil noben predstav-
nik ponudnikov.

12.
13. Datum  in  številka  objave  razpisa

v  Uradnem  listu  Republike  Slovenije:
Uradni list RS, št. 61 z dne 4. 9. 1998; Št.
1403/98, Ob-6143.

Občina Lukovica

Ob-7196
1. Naročnik, poštni naslov: Prostovoljno

gasilsko društvo Kanal, Gradnikova 13a,
5213 Kanal.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev (18. do 42. člen ZJN).

3. Datum izbire: 11. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: utemeljitev
izbire ponudnika: najugodnejši rok izvedbe
v povezavi s plačilnimi pogoji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Final Nova Gorica, d.d., Pot
na barje 3, 5000 Nova Gorica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: prizidek gasilskega
doma Kanal – gradbena, obrtniška in
instalacijska dela v Kanalu.

7. Pogodbena vrednost: 13,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 14,333.976 SIT, 12,901.724 SIT.
11., 12.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 56 z dne 7. 8. 1998.

Prostovoljno gasilsko društvo Kanal

Ob-7201
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelek-

trarna Šoštanj, d.o.o., Ulica Lole Ribarja 18,
3325 Šoštanj.

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

3. Datum izbire: 28. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire); v primeru, da naročnik ni izbral izvajal-
ca, se navede razlog za zaključek postopka
brez dodelitve naročila: ob upoštevanju z raz-
pisom določenih pogojev in meril je izbrana
ponudba za naročnika najustreznejša.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: MAP Trade, d.o.o., Špind-
lerjeva 2c, 2310 Slovenska Bistrica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija hladilnega
stolpa bloka 3 TE Šoštanj.

7. Pogodbena vrednost: 563,979.897,80
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

623,723.026 SIT, 443,624.426,40 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: namera
o naročilu, objavljena v Uradnem listu RS,
št. 45 z dne 12. 6. 1998; Ob-3511, stran
4548 in javni razpis, objavljen v Uradnem
listu RS, št. 57 z dne 14. 8. 1998;
Ob-5714, stran 5765.

Termoelektrarna Šoštanj

Št. 40-33/98 Ob-7203
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Slo-

venska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slo-
venska Bistrica, tel. 062/811-241.

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

3. Datum izbire: 7. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: pri izbiri smo
upoštevali naslednja merila: ponudbeno ce-
no, plačilne pogoje, rok izvedbe predmeta
naročila, reference pri izvedbi ponudbenih
del in možnost kreditiranja.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GRANIT, d.d., Titova 87,
Slovenska Bistrica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja telovadnice
pri OŠ Šmartno na Pohorju ter dobava
in montaža opreme.

7. Pogodbena vrednost: 118,022.959
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 123,895.904 SIT, 118,022.959 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 56 z dne 7. 8. 1998.

Občina Slovenska Bistrica

Št. 40-32/98 Ob-7204
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Slo-

venska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slo-
venska Bistrica, tel. 062/811-241.

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

3. Datum izbire: 31. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: pri izbiri smo
upoštevali naslednja merila: ponudbeno ce-
no, plačilne pogoje, rok izvedbe predmeta
naročila, reference pri izvedbi ponudbenih
del in možnost kreditiranja.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: BIGRAD, d.o.o., Žolgarjeva
6, Slovenska Bistrica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja telovadni-
ce in vhodnih prostorov pri OŠ Črešnje-
vec ter dobava in montaža opreme.

7. Pogodbena vrednost:
82,764.051,40 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 100,513.423 SIT, 82,764.051,40 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54 z dne 31. 7. 1998.

Občina Slovenska Bistrica

Št. 35101-489/97 Ob-7215
1. Naročnik, poštni naslov: Občina

Laško, Mestna ulica 2, Laško.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 30. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila:

– izbrani ponudnik je ponujal najnižjo ce-
no, izkazoval najboljše reference na tovrst-
nih objektih za katere se je izvedel javni
razpis,

– izbrani ponudnik je izkazoval najboljše
bonitete podjetja.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gradis GP Celje, d.d., Ulica
XIV. divizije 10, Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena dela, obrt-
niška dela, elektroinstalacije, vodovod
in kanalizacija, ogrevanje, prezračeva-
nje. Dela se bodo izvajala v Jurkloštru.

7. Pogodbena vrednost: 149,859.730
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 178,885.408 SIT, 160,817.981 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 49 z dne 21. 8. 1998; Ob-4182.

Občina Laško

Št. 9966 Ob-7104
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 30. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila:

– ugodna cena, plačilni pogoji,
– dobre reference na trgu,
– dobra opremljenost-zmogljivost.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Makro 5, d.o.o., Vojkovo
nabrežje 30, 6000 Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena, gradbe-
no-obrtniška, instalacijska dela pri ob-
novi pošte Kozina.

7. Pogodbena vrednost: 26,669.676,70
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni bilo odda-
no po delih.

9. Število prejetih ponudb: 4 (od tega
2 nepopolni).

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 30,684.986,70 SIT, 26,259.379 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 61 z dne 4. 9. 1998; Ob-6227.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 034/98 Ob-7105
1. Naročnik, poštni naslov: JZ RTV Slo-

venija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez ome-
jitev.

3. Datum izbire: 20. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: v skladu z
merili in kriteriji določenimi v razpisni doku-
mentaciji, je v celoti ustrezal ponudnik, ki je
dosegel najvišjo oceno v% (to je 88%).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Borovnik, d.o.o., Račica 9a,
1275 Šmartno pri Litiji.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih del
ter kraj izvedbe: prenova pisarniških pro-
storov na ključ – za Radijski marketing.

7. Pogodbena vrednost: 8,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,880.232 SIT, 8,536.358,85 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54 z dne 31. 7. 1998.

JZ RTV Slovenija

Št. 03300-116/98-34 Ob-7106
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Dom-

žale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis.
3. Datum izbire: 23. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila:

– najnižja cena,

– kompletnost ponudbe,
– reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: VGP Hidrotehnik, Slovenče-
va 97, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizaci-
je Krtina – I. faza, odsek III, Krtina.

7. Pogodbena vrednost: 24,638.448,72
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 41,659.190,95 SIT, 24,638.448,72
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 60 z dne 28. 8. 1998.

Občina Domžale

Št. 132/98 Ob-7107
1. Naročnik, poštni naslov: Občina

Šmartno ob Paki, 3327 Šmartno ob Paki.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 11. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: cena (35%),
reference ponudnika (25%), kadrovska us-
posobljenost ponudnika (12%), opremlje-
nost ponudnika (8%), ugodnosti (20%).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: PUV Vodne in nizke zgrad-
be, d.d., Lava 11, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: I. etapa primarne ka-
nalizacije v dolžini 1.100 m, profila 250
mm in 300 mm med naseljema Podgora
in Rečico ob Paki.

7. Pogodbena vrednost: 15,059.283,30
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 0 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 13.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 59,564.254 SIT, 39,559.303,30 SIT
za 3 etape primarne kanalizacije. Vrednost
najvišje in najnižje ponudbe za I. etapo:
25,319.615,30 SIT, 15,059.283,30 SIT.

11.Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: ni.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 50 z dne 10. 7. 1998, Ob-4391.

Občina Šmartno ob Paki

Ob-7108
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava RS za zračno plovbo, Kotnikova
19a, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 23. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-

stopka brez dodelitve naročila: pri ocenje-
vanju ponudb sta bila odločujoča kriterija
reference ponudnika in ponudbena cena.
Poleg tega so bila merila še garancijski rok,
rok za izvedbo del in posebne ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

a) SCT, d.d., OE Cestni program, Slo-
venčeva 22, 1000 Ljubljana; ponudnik je
nastopil skupno s CP-Maribor.

b) Possehl, d.o.o., Počehovska 25,
2000 Maribor.

c) Tegrad, d.d., Kamniška 41, 1000
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:

a) sanacija vzletno pristajalne steze
s spojnicami in letališke ploščadi,

b) zaščita asfalta s tenkoslojnimi pre-
vlekami, horizontalna signalizacija ma-
neverskih površin in letališke ploščadi,

c) sanacija svetlobno-navigacijskega
sistema, izvedba kabelske kanalizacije,
zamenjava kablov in luči.

Vsa dela se bodo izvajala na letališču
Maribor.

7. Pogodbena vrednost:
a) 418,975.264 SIT,
b) 330,261.517 SIT,
c) 201,737.107 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim:
a) 4,101.000 SIT,
b) vsa dela bodo izvedli sami,
c) vsa dela bodo izvedli sami.
9. Število prejetih ponudb:
a)  3,
b)  3,
c) 4.
10.  Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
a)  450,179.634 SIT, 418,975.264 SIT,
b)  369,489.212 SIT, 330,261.517,50

SIT,
c)  246,273.612 SIT, 201,737.107

SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: ni.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 57 z dne 14. 8. 1998, Ob-5615.

Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za zračno plovbo

Ob-7109
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ža-

lec, Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 17. 7. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: izbrani naj-
ugodnejši ponudnik je v postopku ocenje-
vanja dosegel najvišje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

a) Remont, d.d., Oblakova 32, Celje,
b) Mepis-sit, d.o.o., Kovinarska 8, Celje,
c) Pluton, d.o.o., Dobrteša vas 2, Šem-

peter.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:

a) obnova sanitarij na OŠ Polzela,
b) obnova sanitarij na OŠ Griže-POŠ

Liboje,
c) obnova sanitarij na I. OŠ Žalec in

VVZ Žalec.
7. Pogodbena vrednost:
a) 4,368.095 SIT,
b) 1,359.465 SIT,
c) 1,950.740 SIT in 978.868 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 4,550.713 SIT, 954.104 SIT.
11., 12., 13.

Občina Žalec

Ob-7122
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ža-

lec, Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 24. 6. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: izbrani naj-
ugodnejši ponudnik je v postopku ocenje-
vanja dosegel najvišje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

a) Alojz Lednik, s.p., Petrovče in Dolar
Marko, s.p., Gotovlje 66, Žalec,

b) AJM, d.o.o., Kozjak nad Pesnico in
Remont, d.d., Oblakova 32, Celje,

c) Pluton, d.o.o., Dobrteša vas 2, Šem-
peter.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:

a) slikopleskarska dela na OŠ Bra-
slovče, Prebold, I. in II. OŠ Žalec,

b) zamenjava oken na OŠ Petrovče,
Griže in Šempeter.

7. Pogodbena vrednost: a) 966.037 SIT,
512.961 SIT, 2,474.456 SIT, 386.456 SIT,
1,077.421 SIT; b) 1,440.000 SIT,
3,255.051 SIT, 3,835.504 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 4,323.725 SIT, 512.961 SIT.
11., 12., 13.

Občina Žalec

Ob-7123
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ža-

lec, Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izvajalca
brez omejitev.

3. Datum izbire: 24. 6. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: izbrani naj-
ugodnejši ponudnik je v postopku ocenje-
vanja dosegel najvišje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Pluton, d.o.o., Dobrteša vas
2, Šempeter.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja telovadnice
kot prizidek k Osnovni šoli Šempeter.

7. Pogodbena vrednost: 166,690.504
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 202,742.507 SIT, 151,910.287 SIT.
11., 12., 13.

Občina Žalec

Ob-7124
1. Naročnik, poštni naslov: Krajevna

skupnost Pišece, Pišece 13, Pišece,
tel.0608/51-387.

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

3. Datum izbire: 18. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: vsi kreteriji,
navedeni v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo me-
sto, Ljubljanska cesta 47, Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: asfaltiranje krajevne
ceste Pišece–Prekože–Dramlja v dolži-
ni 1.600 m, širina 3 m, debelina 6 cm.

7. Pogodbena vrednost: 16,013.101 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 17,481.242 SIT, 16,031.101 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: javno
odpiranje ponudb je bilo 11. 9. 1998 ob
13. uri v prostorih KS Pišeče, Pišece 13,
Pičece.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 60 z dne 28. 8. 1998.

Krajevna skupnost Pišece

Št. 587/98 Ob-7138
1. Naročnik, poštni naslov: Klinični cen-

ter v Ljubljani, Zaloška cesta 2, 1000 Ljub-
ljana.

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

3. Datum izbire: 5. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila:

1. ponudbena cena,
2. garancija,
3. kvaliteta,
4. reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: EKO Stil, d.o.o., Šmartin-
ska 152, BTC – dvorana E, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: dobava in polaganje
finalnega tlaka linojej.

Kraj izvedbe: Travmatološka klinika v Kli-
ničnem centru v Ljubljani.

7. Pogodbena vrednost: 6,105.036,60
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,824.158 SIT, 6,105.036,60 SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bilo.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 50 z dne 10. 7. 1998; Ob- 4358.

Klinični center Ljubljana

Št. 04-362/98 Ob-7139
1. Naročnik, poštni naslov: Uprava Re-

publike Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev
trg 2, Koper.

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

3. Datum izbire: 28. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: komisija je
na podlagi pregleda in ocene ponudb za
izgradnjo zaščitnih nasipov v koprskem pri-
stanišču izbrala najugodnejšega ponudnika,
upoštevajoč zagotovljene materialne vire za
izpolnitev pogodbenih obveznosti, ponuje-
ne roke izvedbe javnega naročila, ponud-
bene cene, usposobljenost in sposobnost
ponudnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hidro Koper, d.o.o., Ferrar-
ska 10, 6000 Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja zaščitnih
nasipov v Koprskem pristanišču.

7. Pogodbena vrednost: 54,978.849
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim:
10,995.769,80 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 59,383.690 SIT, 54,978.849 SIT.
11.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 61 z dne 4. 9. 1998.

Uprava RS za pomorstvo, Koper

Št. 009366 Ob-7149
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti.

3. Datum izbire: 30. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire); v primeru, da naročnik ni iz-
bral izvajalca, se navede razlog za zaklju-
ček postopka brez dodelitve naročila: na
podlagi meril navedenih v razpisnih pogo-
jih (ponudbena cena, plačilni pogoji, rok
izvedbe, opcija ponudbe in garancija na
izvedena dela).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Komunalna operativa, d.d.,
Povšetova 8, 1104 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda in
kanalizacije po Dalmatinovi ulici.

7. Pogodbena vrednost: 26,011.553 SIT.
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8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 28,652.511,08 SIT, 23,728.733 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Uradnem listu RS, št. 41/97
in 43/97; izid v Uradnem listu RS, št. 67/97
in 9/98.

13.
Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija,

d.o.o.

Št. 009366 Ob-7150
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti.

3. Datum izbire: 30. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: na podlagi
meril navedenih v razpisnih pogojih (ponud-
bena cena, plačilni pogoji, rok izvedbe, op-
cija ponudbe in garancija na izvedena dela).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Komunalne gradnje, d.o.o.,
Cesta na Krko 7, Grosuplje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda po
Vipavski ulici.

7. Pogodbena vrednost: 14,353.230 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 21,168.214,44 SIT, 13,329.584,50
SIT.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Uradnem listu RS, št. 41/97
in 43/97; izid v Uradnem listu RS, št. 67/97
in 9/98.

13.
Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija,

d.o.o.

Št. 0048-308/38-98 Ob-7171
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, 1501 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: sklep sprejet dne 31. 8.
1998.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: na javni raz-
pis je prispelo 6 veljavnih ponudb. Na odpi-
ranju ponudb sta bili 2 ponudbi izločeni za-
radi nepopolnosti. Na analizi ponudb je na-
ročnik pregledal vse veljavne in formalno
popolne ponudbe ter najprej ugotavljal vse-
binsko ustreznost, v ponudbah priloženih
dokumentov ter zaradi nepopolnosti izločil
še eno ponudbo.

Pri ocenjevanju ponudb je naročnik upo-
števal vsa merila, podana v razpisni doku-

mentaciji: cena, finančno stanje, reference
in izobrazba kadrov in reference ponudnika
ter ugotovil, da je najugodnejšo ponudbo
predložil ponudnik Energoplan, d.d., kate-
rega ponudba je prejela največje število
točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Energoplan, d.d., Pod hri-
bom 55, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija opornega
zidu v IC Tacen.

7. Pogodbena vrednost: 22,465.173,65
SIT s prometnim davkom.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: izbrani po-
nudnik pri tem javnem naročilu ne nastopa s
podizvajalcem.

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 24,384.926,99 SIT, 22,279.296,29
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 52 z dne 24. 7. 1998;
Ob-4971.

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-7140A
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, telefax 133-22-51.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 31. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena ob zadovoljevanju pogo-
jev za priznano usposobljenost in sposob-
nost.

5. Ime in naslov izbranega izvajalca: J.V.
SCT d.d., Slovenska 56, 1000 Ljubljana +
GIZ Gradis, Šmartinska 134a, 1000 Ljub-
ljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja avtoceste Ko-
per – Lendava, odsek Slivnica – Pesnica
km 2,600 – km 17,150 pododsek Slivnica
– Ptujska cesta km 2,600 – 6,700 priprav-
ljalna dela.

7. Pogodbena vrednost: 1.519,267.173
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: najvišja: 1.629,950.721 SIT, najnižja:
1.540,684.225 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: 10. 7.
1998, št. 50/98, Ob-4477.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-7140B
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, telefax 133-22-51.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 28. 9. 1998.

4., 5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: AC Čebulovica – Di-
vača, počivališče “Divača”, sanitarni ob-
jekt z zunanjo ureditvijo.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: na jav-
ni razpis so se prijavili trije ponudniki. Po
pregledu in oceni ponudb je bilo ugotovlje-
no, da sta bili dve ponudbi nepopolni. Zato
glede na določilo prvega odstavka 41. čle-
na ZJN, DARS d.d. ni sprejel sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika in je po drugem
in tretjem odstavku 41. člena ZJN sprejel
sklep o ponovnem javnem razpisu pod ena-
kimi pogoji.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: 24. 7.
1998, št. 52/98, Ob-4988.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 34404-0001/98 Ob-7185
1. Naročnik, poštni naslov: Občina

Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Go-
rica.

2.
3. Datum izbire: 31. 7. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire); v primeru, da naročnik ni iz-
bral izvajalca, se navede razlog za zaklju-
ček postopka brez dodelitve naročila: naj-
nižja cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Rekon, d.o.o., Vir pri Stični
92, 1295 Ivančna Gorica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija ceste
Velika Dobrava–Sela pri Višnji Gori–Mla-
ke, odsek Sela pri Višnji Gori–Mlake, ze-
meljska in asfalterska dela.

7. Pogodbena vrednost: kraj izvedbe je
od Sel pri Višnji Gori do Mlak.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 9,000.000
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 37,915.577 SIT, 27,271.285 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 45 z dne 12. 6. 1998.

Občina Ivančna Gorica

Ob-7186
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Maribor, Ulica heroja Staneta in Stuag,
d.o.o., Ljubljana, Bratislavska 7.

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

3. Datum izbire: 2. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila:

– reference,
– usposobljenost in opremljenost,
– izkušnje pri izvedbi del,
– ponudbena cena.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor,
2000 Maribor, Iztokova ul. 30.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija Tr-
žaške ceste z izvedbo novega križišča
od km 1,2 + 27,16 – km 1,6 + 27,16.

Obseg del je določen v ponudbeni razpi-
sni dokumentaciji.

7. Pogodbena vrednost: 116,285.246,50
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 143,824.776,80 SIT, 116,285.246,50
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 62 z dne 11. 9. 1998.

Gramar, d.o.o., Maribor

Št. 403-41/98-21303 Ob-7205
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Je-

senice, Titova 78, Jesenice.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 2. 7. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: na podlagi
meril iz razpisne dokumentacije je izbrani
ponudnik dosegel najvišje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Plinstal, d.d., Jesenice, In-
dustrijska ulica 1a, Jesenice.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena dela in
strojne instalacije pri razvodu zemelj-
skega plina Javornik–Koroška Bela – IV.
faza izgradnje: Tomšičeva cesta na Je-
senicah.

7. Pogodbena vrednost: 26,307.069
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 31,946.335,70 SIT, 21,867.017,90
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 31 z dne 18. 4. 1998; Ob-1831.

Občina Jesenice

Št. 347-25/98-21303 Ob-7206
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Je-

senice, Titova 78, Jesenice.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 21. 5. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: na podlagi
meril iz razpisne dokumentacije je izbrani
ponudnik dosegel najvišje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SCT, d.d., Ljubljana, Slo-
venska 56, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: modernizacija občin-

skih cest na območju Občine Jesenice v
letu 1998.

7. Pogodbena vrednost: 35,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: cena je bila določena na enoto, zato
smo primerjali postavke iz popisa del na
enoto, ki predstavljajo 75% vrednosti posla.
Najvišja ponudba 7.915 SIT, najnižja ponud-
ba 7.152 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 33 z dne 24. 4. 1998; Ob-1999.

Občina Jesenice

Št. 403-19/98-21303 Ob-7207
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Je-

senice, Titova 78, Jesenice.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 22. 6. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: na podlagi
meril iz razpisne dokumentacije je izbrani
ponudnik dosegel najvišje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gradis GP, p.o., Jesenice,
Prešernova 5.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena, obrtniška
in instalacijska dela na prenovi in pove-
čavi šolskega prostora Osnovne šole
Prežihovega Voranca na Jesenicah –
II. faza, športna dvorana.

7. Pogodbena vrednost: 143,480.589
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 185,219.799 SIT, 143,480.588,90
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 37 z dne 15. 5. 1998; Ob-2509.

Občina Jesenice

Št. 403-14/98-21303 Ob-7208
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Je-

senice, Titova 78, Jesenice.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 9. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: na podlagi
meril iz razpisne dokumentacije je izbrani
ponudnik dosegel najvišje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Kovinar Gradnje St., d.o.o.,
Jesenice, Spl. Plavž 6.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizaci-
je za del stanovanjskega naselja v Kra-
jevni skupnosti Hrušica – zemljišče s
parc. št. 423, 433, 323/1 in 322 k.o.
Hrušica.

7. Pogodbena vrednost: 7,453.493,50
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,183.374 SIT, 7,023.602,96 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 52 z dne 24. 7. 1998; Ob-5029.

Občina Jesenice

Št. 403-41/98-21303 Ob-7209
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Je-

senice, Titova 78, Jesenice.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 28. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: na podlagi
meril iz razpisne dokumentacije je izbrani
ponudnik dosegel najvišje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Inženiring Projekt Kranj,
d.o.o., Kranj, Nazorjeva 1.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena, obrtniška
in instalacijska dela pri adaptaciji sam-
skega doma Verdnikova 42 – II. faza, na
Jesenicah.

7. Pogodbena vrednost: 92,972.462,40
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 169,686.625 SIT, 92,972.462,40 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 57 z dne 14. 8. 1998; Ob-5680.

Občina Jesenice

Št. 403-41/98-21303 Ob-7210
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Je-

senice, Titova 78, Jesenice.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 23. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: na podlagi
meril iz razpisne dokumentacije je izbrani
ponudnik dosegel najvišje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Kovinar Gradnje St., d.o.o.,
Jesenice, Spl. Plavž 6.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: adaptacije sejne dvo-
rane Občine Jesenice, Titova 78.

7. Pogodbena vrednost: 7,547.834,91
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,701.873 SIT, 7,547.834,91 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 59 z dne 21. 8. 1998; Ob-5834.

Občina Jesenice
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ZJN-03-S - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa storitev

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa storitev po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Preklic

Št. 60-2285/98 Ob-7189
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

l. RS, št. 24/97) objavljamo preklic sklepa
o izbiri najugodnejšega ponudnika

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: JP Komunala Novo mesto, d.o.o., Roz-
manova 2, kontaktna oseba Želimir Dronjak,
tel. 068/323-596, faks 068/323-816.

2. Predmet preklica: sklep o izbiri naj-
ugodnejšega ponudnika za čiščenje in vzdr-
ževanje javnih površin v Novem mestu, ki je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 65 z
dne 25. 19. 1998; Ob-6816.

3. Razlog za preklic je vložitev zahtevka
za revizijo enega od ponudnikov, zoper
sklep naročnika z dne 17. 9. 1998, št.
60-2107/98.

JP Komunala Novo mesto, d.o.o.

Št. 17/98 Ob-7046
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za ekonomske odnose in razvoj, Urad za
gospodarsko promocijo in tuje investicije,
Kotnikova 28, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): najugodnejši ponudnik
je bil izbran z javnim razpisom za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 22. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): v primeru, da naročnik ni iz-
bral izvajalca, se navede razlog za zaklju-
ček postopka brez dodelitve naročila: me-
rila za dodelitev naročila so poslovna us-
posobljenost za izvedbo projekta, z
referencami podkrepljena aktivna prisot-
nost na švicarskem trgu, usposobljenost
za vzpostavljanje stikov s švicarskimi pod-
jetji, transparentna finančna konstrukcija
projekta in obseg storitev, glede na ceno.
Prednost pri izbiri imajo podjetja, ki pred-
ložijo detaljni časovni in kvalitativni plan ak-
tivnosti, skupaj z virom podatkovnih baz za
izbiro ciljnih podjetij.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: izvajalec je KPMG Sloveni-
ja, d.o.o., Dunajska c. 21, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: pri-
prava seznama 2.000 švicarskih pod-
jetij – potencialnih investitorjev v Slo-
venijo, organizacija dveh obiskov naj-
manj 3 poslovnih novinarjev iz repre-
zentativnih švicarskih medijev v
Sloveniji, direktno kontaktiranje švicar-
skih podjetij, obiski pri njih, organizaci-
ja obiskov predstavnikov TIPO pri pod-
jetjih v Švici in organizacija obiskov
predstavnikov teh podjetij v Sloveniji

ter stalno stimuliranje interesa švicar-
skih podjetij in medijev za vlaganja v
Slovenijo.

7. Pogodbena vrednost: 21,000.000
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ponudnik je
v svoji ponudbi navedel, da bo njegov part-
ner na švicarski strani svetovalno podjetje
SOFI, vrednosti niso navedene, nosilec ce-
lotnega posla je KPMG Slovenija, d.o.o.,
Dunajska c. 21, Ljubljana.

9. Število prejetih ponudb: na razpis so
prispele tri ponudbe.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 23,872.000 SIT, 19,953.000 SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: v ok-
viru merila poslovna usposobljenost za iz-
vedbo projekta je komisija posebej upo-
števala, da je ponudnik svetovalno podjet-
je. Največ pomembnih oziroma
uveljavljenih švicarskih podjetij je kot refe-
renco v okviru merila aktivna prisotnost po-
nudnika na švicarskem trgu navedel po-
nudnik KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.
Komisija je vse ponudbe primerjala z razpi-
snimi kriteriji in ugotovila, da kljub dejstvu,
da stroški v ponudbi podjetja KPMG pre-
segajo znesek stroškov v javnem razpisu,
ta ponudba vseeno najbolj izpolnjuje razpi-
sne kriterije in je to podjetje izbrala kot
izvajalca javnega razpisa.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: tovrstni razpis ni bil objavljen.

Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj

Urad RS za gospodarsko promocijo in
tuje investicije

Št. 90315-42/98-11 Ob-7056
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska

uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 11. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: velja za vseh
devet razpisanih nalog enako, in sicer:

– izkušnje in reference ponudnika,
– ustreznost ponudbe delovnim nalo-

gam,
– usposobljenost nosilcev (ključnega

osebja),
– izkušnje naročnika s ponudnikom,
– izvedbeni rok,
– cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– naloga 2.1.: Inštitut za geodezijo in

fotogrametrijo FGG, Jamova ulica 2, Ljub-
ljana,

– naloga 2.2.: Monolit, d.o.o., Letališka
17/II, Ljubljana,

– naloga 2.3.: Geodetski zavod Celje,
Ulica XIV. divizije, Celje,

– naloga 2.4.: Igea, d.o.o., Koprska 94,
Ljubljana,

– naloga 2.5.: Geodetski zavod Sloveni-
je, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana,

– naloga 2.6.: Geodetski zavod Celje,
Ulica XIV. divizije, Celje,

– naloga 2.7.: Geodetski zavod Celje,
Ulica XIV. divizije, Celje,

– naloga 2.8.: Geodetski zavod Celje,
Ulica XIV. divizije, Celje,

– naloga 2.9.: Geodetski zavod Celje,
Ulica XIV. divizije 10, Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
– izdelava digitalnih katastrskih na-

črtov območij VI, VII, VIII, IX in X,
– zemljiškokatastrska nova izmera v

k.o. Kozje,
– zemljiškokatastrska nova izmera s

sanacijo v k.o. Svibno,
– zemljiškokatastrska nova izmera s

sanacijo v k.o. Rogatec in Sveti Flori-
jan,

– zemljiškokatastrska nova izmera s
sanacijo na območju IOGU Žalec.

7. Pogodbena vrednost:
– naloga 2.1.: 7,894.350 SIT,
– naloga 2.2.: 9,080.448 SIT,
– naloga 2.3.: 9,481.639 SIT,
– naloga 2.4.: 8,446.963 SIT,
– naloga 2.5.: 8,759.129 SIT,
– naloga 2.6.: 1,980.000 SIT,
– naloga 2.7.: 4,497.000 SIT,
– naloga 2.8.: 4,220.000 SIT,
– naloga 2.9.: 5,476.000 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: podizvajalci
bodo sodelovali samo pri izvedbi naslednjih
nalog, in sicer:

– naloga 2.3.: 49% vrednosti pogodbe-
nega dela,

– naloga 2.6.: 2,6% vrednosti pogodbe-
nega dela,

– naloga 2.7.: 2,6% vrednosti pogodbe-
nega dela,

– naloga 2.8.: 2,6% vrednosti pogodbe-
nega dela,

– naloga 2.9.: 2,6% vrednosti pogodbe-
nega dela.

9. Število prejetih ponudb:
– naloga 2.1.: 3,
– naloga 2.2.: 3,
– naloga 2.3.: 3,
– naloga 2.4.: 3,
– naloga 2.5.: 3,
– naloga 2.6.: 2,
– naloga 2.7.: 2,
– naloga 2.8.: 2,
– naloga 2.9.: 2.
10. Vrednost  najvišje  in  najnižje  po-

nudbe:
– naloga 2.1.: najnižja 7,894.350 SIT,

najvišja 8,292.862 SIT,
– naloga 2.2.: najnižja 9,080.448 SIT,

najvišja 9.517.008 SIT,
– naloga 2.3.: najnižja 9,481.639 SIT,

najvišja 9,951.732 SIT,
– naloga 2.4.: najnižja 8,446.963 SIT,

najvišja 8,875.910 SIT,
– naloga 2.5.: najnižja 8,759.129 SIT,

najvišja 9,185.505 SIT,
– naloga 2.6.: najnižja 1,980.000 SIT,

najvišja 2,216.000 SIT,
– naloga 2.7.: najnižja 4,497.000 SIT,

najvišja 5,600.000 SIT,
– naloga 2.8.: najnižja 4,220.000 SIT,

najvišja 4,742.000 SIT,
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– naloga 2.9.: najnižja 5.476.000 SIT,
najvišja 6,220.000 SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.

12.
Ministrstvo za okolje in prostor

Geodetska uprava RS

Št. 42/98 Ob-7058
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Velenje, Urad za negospodarske javne
službe, Titov trg 1, p.p. 97, Velenje.

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

3. Datum izbire: 8. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: edini ponud-
nik.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Arhitekt Ernst, d.o.o., Ul.
XIV. divizije 14, Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va projektne dokumentacije za objekt
Varstveno delovni center, prizidava k
CVIU.

7. Pogodbena vrednost: 4,000.000 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: 580.000
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 4,000.000 SIT, 4,000.000 SIT.
11., 12.

Mestna občina Velenje
Urad za negospodarske javne službe

Ob-7068
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za delo, družino in socialne zadeve, Kotni-
kova 5, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): zbiranje predlogov.

3. Datum izbire: 14. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference, poznavanje sistema.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Studio S3, Slovenska cesta
15, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: sprem-
ljanje odnosa javnosti do novega siste-
ma pokojninskega in invalidskega zava-
rovanja.

7. Pogodbena vrednost: 12,898.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,898.000 SIT, 12,300.000 SIT.
11., 12.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Št. 177/98-22 Ob-7069
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto.

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

3. Datum izbire: 11. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):

a) reference za izvajanje tovrstnih objek-
tov,

b) ponudbena cena in plačilni pogoji,
c) rok izvedbe,
d) usposobljenost in sposobnost ponud-

nika.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Begrad, d.d., Črnomelj, Za-
družna 14, 8340 Črnomelj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: do-
gradnja telovadnice OŠ Drska do III.
gradbene faze.

7. Pogodbena vrednost:
66,999.618,81 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 71,118.013,45 SIT, 63,528.998,40
SIT.

11., 12.
Mestna občina Novo mesto

Št. 173/98-22 Ob-7070
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto.

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

3. Datum izbire: 15. 7. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
a) reference za izvajanje tovrstnih objek-

tov,
b) ponudbena cena in plačilni pogoji,
c) rok izvedbe,
d) usposobljenost in sposobnost ponud-

nika.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Kovinotehna MKI, d.o.o.,
Novo mesto, Podbevškova ulica 15, 8000
Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: uredi-
tev centralnega ogrevanja v Glasbeni šo-
li v Novem mestu.

7. Pogodbena vrednost: 13,535.219,10
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,724.460 SIT, 13,535.219,10 SIT.
11., 12.

Mestna občina Novo mesto

Ob-7125
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ža-

lec, Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 17. 7. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani najugodnejši ponudnik je
v postopku ocenjevanja dosegel najvišje šte-
vilo točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

a) Petre, d.o.o., Železno 5/f, Žalec,
b) Pemi, d.o.o., Breg 72, Polzela.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: oprav-

ljanje prevozov šoloobveznih otrok v Ob-
čini Žalec za šolsko leto 1998/99 za
Osnovno šolo Polzela in Podružnično os-
novno šolo Vel. Pirešica.

7. Pogodbena vrednost: a) 9.800
SIT/dan, b) 18.105 SIT/dan.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 24.200 SIT/dan, 9.798 SIT/dan.
11., 12.

Občina Žalec

Ob-7140C
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, telefaks 133-22-51.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 28. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena ob zadovoljevanju pogo-
jev za priznano usposobljenost in sposob-
nost.

5. Ime in naslov izbranega izvajalca: J.V.
Geodetski zavod Maribor, Partizanska 12,
2000 Maribor + Geodetski zavod Celje, Uli-
ca XIV. divizije 10, 3000 Celje + GEOIN
d.o.o., Gosposvetska 29, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: AC Vučja vas – Beltin-
ci; nova katastrska izmera.

7. Pogodbena vrednost: 49,855.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: najvišja: 54,080.000 SIT, najnižja:
49,855.000 SIT.

11.
12. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: 14. 8.
1998, št. 57/98, Ob-5697A.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-7140Č
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, telefaks 133-22-51.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 28. 9. 1998.
4., 5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: strokovne podlage za
študijo primerjave variant odseka avto-
ceste Beltinci - Pince.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše

informacije o postopku izbire izvajalca: na
ponovni javni razpis sta se prijavila dva
ponudnika. Po pregledu in oceni ponudb
je bilo ugotovljeno, da sta bili obe ponudbi
nepopolni. Zato glede na določilo prvega
odstavka 41. člena ZJN, DARS d.d. ni
sprejel sklepa o izbiri najugodnejšega
ponudnika in je po četrtem odstavku
41. člena ZJN sprejel sklep, da odda delo
z neposredno pogodbo v smislu 56. čle-
na ZJN.
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12. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: 28. 8.
1998, št. 60/98, Ob-6067A.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-7140D
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, telefaks 133-22-51.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 28. 9. 1998.
4., 5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: izdelava idejnega pro-
jekta ter projektov PGD, PZI za rekon-
strukcijo R-353 Vučja vas - Radenci.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: na po-
novni javni razpis sta se prijavila dva ponud-
nika. Po pregledu in oceni ponudb je bilo
ugotovljeno, da je ena ponudba nepopolna.
Zato glede na določilo prvega odstavka
41. člena ZJN, DARS d.d. ni sprejel sklepa
o izbiri najugodnejšega ponudnika in je po
četrtem odstavku 41. člena ZJN sprejel
sklep, da odda delo z neposredno pogod-
bo v smislu 56. člena ZJN.

12. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: 21. 8.
1998, št. 59/98, Ob-5903A.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-7141
1. Naročnik, poštni naslov: Premo-

govnik Velenje, Partizanska 78, 3320 Ve-
lenje.

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

3. Datum izbire: 23. 9. 1998.
4. Merila  za  dodelitev  naročila  (ute-

meljitev  izbire):  izbran  je  bil  ponudnik,
ki  je  dosegel  največje  število  točk,
dobljenih  na  podlagi  meril  za  izbiro;
merila  za  izbiro  so  bila  naslednja:  cena
in ostali komercialni pogoji, tehnična pri-
mernost, reference na energetskih objek-
tih, rok izvedbe in celovitost ponudbe, pla-
čilni pogoji, pridobljen certifikat kakovosti
ISO.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Podjetje za urejanje pro-
stora “PUP”, d.d., Koroška 37/b, 3320
Velenje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izved-
ba montažnih del toplovodnega razvo-
da od TPP Remont II do Remize za po-
pravilo lokomotiv in viličarjev, izvedba
ogrevanja objektov Skladišče maziv in
Hangarja za skladiščenje el. kablov ter
oskrba omenjenih objektov s komprimi-
ranim zrakom.

7. Pogodbena vrednost: 10,478.464
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 13,194.173,30 SIT, 10,478.464 SIT.

11., 12.
Premogovnik Velenje

Št. 0048-308/50-98 Ob-7142
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, 1501 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: sklep sprejet dne 25. 8.
1998.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: na javni raz-
pis je prispelo 5 veljavnih ponudb. Na odpi-
ranju ponudb je bila 1 ponudba izločena
zaradi nepopolnosti. Na analizi ponudb je
naročnik pregledal vse veljavne in formalno
popolne ponudbe ter najprej ugotavljal vse-
binsko ustreznost, v ponudbah priloženih
dokumentov ter zaradi nepopolnosti izločil
še 1 ponudbo.

Pri ocenjevanju ponudb je naročnik upo-
števal vsa merila, podana v razpisni doku-
mentaciji ter zaščito domačih ponudnikov.
Po merilih iz razpisne dokumentacije je naj-
ugodnejšo ponudbo za servisiranje fotoko-
pirnih strojev CANON predložil ponudnik Av-
totehna Canon, d.o.o.

Za servisiranje fotokopirnih strojev Oli-
vetti, Minolta, Mita, Copia, Develop, Rank
Xerox, Sanjo in Ta-Triumph veljavne in po-
polne ponudbe ni predložil nihče od ponud-
nikov, zato javni razpis za sevisiranje teh
fotokopirnih strojev ni uspel, zato se le-ta
ponovi.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Avtotehna Canon, d.o.o.,
Celovška 175, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: servi-
siranje fotokopirnih strojev Canon.

7. Pogodbena vrednost: 20,580.000
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik od-
dal podizvajalcem ali tretjim: 6,000.000 SIT
za servisiranje fotokopirnih strojev Canon.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 2,600 SIT/uro, 1.500 SIT/uro.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 50 z dne 10. 7.
1998; Ob-4513 in Uradni list RS, št. 52 z
dne 24. 7. 1998; Ob-5091.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 096-26/98 Ob-7143
1. Naročnik, poštni naslov: Agencija Re-

publike Slovenije za plačilni promet, Tra-
žaška 16, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 30. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): popolnost ponudbe, finančno
stanje ponudnika, cena in reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: KPMG Slovenija, d.o.o., Du-
najska 21, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: revizi-
ja računovodskih izkazov naročnika za
leto 1997.

7. Pogodbena vrednost: 9,883.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,000.000 SIT, 9,883.000 SIT.
11., 12.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet

Št. 009366 Ob-7151
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 30. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: na podlagi
meril navedenih v razpisnih pogojih (ponud-
bena cena, opcija ponudbe in roka izvedbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hidroinženiring, d.o.o., Slo-
venčeva 95, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izved-
ba projekta za izgradnjo izpustov v Ljub-
ljanico.

7. Pogodbena vrednost: 266.250 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 297.733,50 SIT, 266.250 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen:
objava  v  Uradnem  listu  RS,  št.  41/97,
izid  v  Uradnem  listu  RS,  št. 67/97.

Javno podjetje
Vodovod-Kanalizacija,d.o.o., Ljubljana

Št. 009366 Ob-7152
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 30. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire); v primeru, da naročnik ni iz-
bral izvajalca, se navede razlog za zaklju-
ček postopka brez dodelitve naročila: na
podlagi meril navedenih v razpisnih pogo-
jih (ponudbena cena, opcija ponudbe in
roka izvedbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hidroinženiring, d.o.o., Slo-
venčeva 95, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izved-
ba projekta za obnovo vodovoda po Šva-
rovi ulici.

7. Pogodbena vrednost: 1,001.100 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,346.692,50 SIT, 1,001.100 SIT.
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ZJN-04-B - 55. člen
Naročilo objave dodelitve

javnega naročila blaga

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila blaga po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Ob-7051
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: 4. točka prve-
ga odstavka 55. člena ZJN.

3. Datum izbire: 29. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani dobavitelj je edini v drža-
vi, ki je sposoben in kvalificiran izdelati po-
trebno diafragmo skladno z zahtevami in
veljavnimi predpisi.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Sava Kranj, Škofjeloška ce-
sta 6, 4205 Kranj.

6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava 1 kos diafragme
(Diaflote Diapfragm 23-5 7/16“ × 23-2
3/16“ (7149 mm × 7066 mm).

7. Pogodbena vrednost: 11,452.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: vrednost enaka pogodbeni vrednosti.
11., 12.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

ZJN-04-GD - 55. člen
Naročilo objave dodelitve

javnega naročila gradbenih del

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila gradbenih del po tretjem
odstavku 55. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 03101-85/98 Ob-7096
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ro-

gaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška
Slatina.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 1. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 24. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponujena cena, plačilni pogoji,
rok gradnje, izkušnje pri opravljanju tovrst-
nih del in garancijski rok na izvršena dela.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GIT inženiring Anton Tkalec
s.p., Strma ulica 6, Rogatec.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Uradnem listu RS, št. 41/97,
izid v Uradnem listu RS, št. 67/97.

Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija,
d.o.o., Ljubljana

Št. 009366 Ob-7153
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti.

3. Datum izbire: 30. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): v primeru, da naročnik ni iz-
bral izvajalca, se navede razlog za zaklju-
ček postopka brez dodelitve naročila: na
podlagi meril navedenih v razpisnih pogo-
jih (ponudbena cena, opcija ponudbe in
roka izvedbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hidroinženiring, d.o.o., Slo-
venčeva 95, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izved-
ba projekta za sanacijo vodovoda in ka-
nalizacije po Tavčarjevi ulici

7. Pogodbena vrednost: 1,492.065 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,640.363,25 SIT, 1,492.065 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Uradnem listu RS, št. 41/97,
izid v Uradnem listu RS, št. 67/97.

Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija,
d.o.o., Ljubljana

Št. 3161-67/98 Ob-7165
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za gospodarske de-
javnosti, Agencija RS za učinkovito rabo
energije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez ome-
jitev.

3. Datum izbire: 2. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izveden ponovni javni razpis in
oddaja skladno z 41. členom ZJN.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gradbeni inštitut ZRMK, Di-
mičeva 12, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: pro-
jekt “Spodbujanje učinkovite rabe ener-
gije v gospodinjstvih – uporaba energij-
sko učinkovite zasteklitve”, s promocijo
energijsko učinkovite zasteklitve, pred-
videna subvencionirana izvedba ukre-
pov v 370 gospodinjstvih za vrednost
subvencij v okviru sredstev naročnika
11,500.000 SIT.

7. Pogodbena vrednost: 15,000.000
SIT vključno s sredstvi za subvencije.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2, vendar 1

popolna ponudba.
10., 11., 12.

Agencija RS za učinkovito rabo
energije

Št. 403-43/98-21303 Ob-7211
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Je-

senice, Titova 78, 4270 Jesenice.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 17. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril iz razpisne do-
kumentacije je izbrani ponudnik dosegel naj-
višje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Izolacija Kern, d.o.o., Hudo
53, 1235 Radomlje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: pre-
kritje strehe upravne stavbe Občine Je-
senice, Titova 78, Jesenice.

7. Pogodbena vrednost: 11,909.824
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,211.086,70 SIT, 11,909.824 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 60 z dne 28. 8.
1998; Ob-5961.

Občina Jesenice

Ob-7212
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ža-

lec, Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izvajalca
brez omejitev.

3. Datum izbire: 24. 6. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani najugodnejši ponudnik je
v postopku ocenjevanja dosegel najvišje šte-
vilo točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

a) Izletnik, d.d., Aškerčeva 20, Celje,
b) Zavod za izvajanje spremljevalnih de-

javnosti, p.o., Ul. Ivanke Umajek 2, Žalec,
c) PEMI, d.o.o., Breg 72/b, Polzela,
d) Pusovnik Jožef, s.p., Studence 40/b,

Žalec,
e) Rajovec Janez, s.p., Rakovlej 4, Bra-

slovče,
f) Hrustel Janez, s.p., Studence 18, Ža-

lec,
g) Integral, d.o.o., Cesta zmage 4, Za-

gorje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: oprav-

ljanje prevozov šoloobveznih otrok v Ob-
čini Žalec za šolsko leto 1998/99.

7. Pogodbena vrednost:
a) 195.000 SIT/dan,
b) 87.000 SIT/dan,
c) 18.105 SIT/dan,
d) 12.500 SIT/dan,
e) 60.000 SIT/dan,
f) 9.700 SIT/dan,
g) 10.297,50 SIT/dan.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 40.000 SIT/dan, 7.000 SIT/dan.
11., 12.

Občina Žalec
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ZJN-04-S - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila storitev

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

Št. 404-8-246/98 Ob-7126
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 4. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: stori-
tev, ki je predmet javnega naročila, je po-
trebno nujno izvršiti.

3. Datum izbire: 23. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): javno naročilo se odda ponud-
niku, ki je na slovenskem trgu sposoben
ponuditi izvedbo storitve v zahtevanem ob-
segu, javnega naročila pa ni mogoče deliti
v manjše zaključene celote in jih oddati
ločeno.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Avtomerkur vozila, d.o.o.,
BTC, Šmartinska c. 152, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: po-
pravilo letala Turbolet L-410.

7. Pogodbena vrednost: 55 mio SIT
(ocena stroškov popravila).

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: stori-
tev bodo opravili štirje pooblaščeni inozem-
ni izvajalci.

12.
Ministrstvo za obrambo

Ob-7127
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
na zakona o javnih naročilih: nakup poslov-
nega prostora v Celju-Hudinja – primeren
poslovni prostor na ustrezni lokaciji, nudi le
izbrani ponudnik.

3. Datum izbire: 1. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ustrezna in edina lokacija.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Gradis – gradbeno podjet-
je, Ul. XIV. Divizije 10, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: po-
slovni prostor 81,90 m2.

Kraj dobave: Celje-Hudinja, Ul. Franko-
lovskih žrtev 44.

7. Pogodbena vrednost: 22,727,800 SIT.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del ter kraj
izvedbe: obnova “Junežove domačije“ v
Rogaški Slatini.

7. Pogodbena vrednost: 3,900.625,50
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,504.895 SIT in 3,900.625,50 SIT.
11., 12.

Občina Rogaška Slatina

Št. 03101-85/98 Ob-7097
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ro-

gaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška
Slatina.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 1. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 24. 9. 1998
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): ponujena cena, plačilni pogoji, rok
gradnje, izkušnje pri opravljanju tovrstnih del.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: storitve z gradbeno mehani-
zacijo Jože Korez s.p., Grliče 21c, Podplat.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del ter kraj
izvedbe: vzdrževanje gozdnih cest na ob-
močju Občine Rogaška Slatina.

7. Pogodbena vrednost: 1,344.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,418.000 SIT in 1,344.000 SIT.
11., 12.

Občina Rogaška Slatina

Ob-7172
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ra-

dovljica, Gorenjska c. 19, 4240 Radovljica,
kontaktna oseba Marko Markelj, dipl. inž.,
tel. 064/714-222, faks 064/714-684.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. členu
zakona o javnih naročilih: pogodbena vred-
nost ne presega zneska, ki je določen v zako-
nu, ki ureja izvrševanje državnega proračuna.

3. Datum izbire: odpiranje ponudb bo
28. 10. 1998 ob 10. uri, na naslovu Občina
Radovljica, Gorenjska 19, Radovljica, sejna
soba. Odpiranje vodi predsednik komisije.

4., 5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: izgradnja samostoj-
nega vodovoda za naselje Zaloše s čr-
pališčem in vodohramom.

Kraj izvedbe del je Zaloše pri Podnartu.
7. Pogodbena vrednost: 18,500.000 SIT.
8., 9., 10.
11. Morebitne druge pomembnejše infor-

macije o postopku izbire izvajalca: predviden
pričetek del je 9. 11. 1998, dokončanje pa
31. 5. 1999. Razpisna dokumentacija se ob
predhodni najavi dvigne na Občini Radovljica,
Gorenjska c. 19, 4240 Radovljica. Razpisno
dokumentacijo je možno dvigniti do vključno
19. 10. 1998. Potrebna je predložitev banč-
ne garancije za resnost ponudbe. Opcija po-
nudbe 45 dni od predpisanega roka oddaje.
Rok oddaje je 26. 10. 1998. Zapečatene ku-
verte morajo biti jasno označane z napisom
“Ponudba – Ne odpiraj” in številko objave
javnega naročila v Uradnem listu RS.

12.
Občina Radovljica

Št. 09-71/98 Ob-7081
1. Naročnik, poštni naslov: Komunalno

podjetje Hydrovod Kočevje-Ribnica, Ljub-
ljanska c. 38, 1330 Kočevje.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih:

3. Datum izbire: 25. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na sedežu podjetja deluje od no-
vembra 1985 sistem brezžičnega zbiranja
podatka z mikroračunalnikom – SISTEM
400. To je računalniško vodeni telemetrijski
sistem, ki povezuje večje število perifernih
lokacij – postaj s centralnim mestom, kjer se
zbirajo vsi podatki. Ves pretekli čas je sistem
deloval brezhibno. V skladu z razvojem tehni-
ke je sistem tudi dograjen oziroma so izvede-
ne izboljšave (Model 400-T in 400-TR). Vsi ti
sistemi niso tipski temveč so v celoti narejeni
pri izvajalcu. V preteklem času je izvajalec
naredil dodatne izboljšave in modernizacije
na sistemu, ki so razultat izkušenj, pridoblje-
nega znanja in razvoja tehnike na področju
telemetrije in kontrole vodooskrbe. Na novo
dodelan sistem omogoča varnejše in racio-
nalnejše delovanje sistema vodooskrbe in v
celoti vključuje že zgrajeni sistem telemetri-
je. Torej gre samo za nadgradnjo obstoječe-
ga sistema z zahtevano opremo, ustreznim
strokovnim kadrom ter specifičnim znanjem
oziroma pravicami intelektualne lastnine. Za-
radi tega ni mogoče izvesti dograditev siste-
ma brez sodelovanja izbranega izvajalca, ki
je obstoječi sistem tudi postavil.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ELLAB, elektronski labora-
torij, Malči Beličeve 151, 1111 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: dograditev obstoje-
čega telemetrijskega sistema – 400, iz-
delava programov in opreme ter potreb-
ne inštalacije.

7. Pogodbena vrednost: 5,991.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,991.000 SIT.
11., 12.

Komunalno podjetje Hydrovod
Kočevje-Ribnica

Št. 1612/98 Ob-7084
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Lu-

kovica, Lukovica 46, 1225 Lukovica.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: pogodbena
vrednost javnega naročila ne presega zne-
ska, ki je določen za posamezno proračun-
sko obdobje v zakonu, ki ureja izvrševanje
državnega proračuna.

3. Datum izbire: 24. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Zupančič Marko, s.p., Spod-
nje Loke 22, 1225 Lukovica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: vzdrževalna dela na
gozdnih cestah v Občini Lukovica za le-
to 1998.

7. Pogodbena vrednost: 2,915.295 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 3,064.456 SIT, 2,915.295 SIT.

11., 12.
Občina Lukovica
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ZJN-05-B - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

dobavo blaga

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila blaga po 43., 44. in 45. členu
zakona o javnih naročilih

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): ne.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 22,727.800 SIT.
11., 12.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 18/98 Ob-7180
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za ekonomske odnose in razvoj, Urad RS
za gospodarsko promocijo in tuje investici-
je, Kotnikova 28, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 8. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 29. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): specifičnost storitev, poveza-
nih s pospeševanjem tujih neposrednih in-
vesticij, katerih problematiko FIAS kot del
Svetovne banke pokriva, spremlja global-
ne trende ter ima na tem področju dolgo-
letne izkušnje.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Foreign Investment Advisory
Service (FIAS), A joint service of the Inter-
national Finance Corporation and The World
Bank, 2121 Pennsylvania Avenue, NW Was-
hington, DC 20433, USA.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
svetovalne storitve, povezane s pospe-
ševanjem tujih neposrednih investicij v
Slovenijo.

7. Pogodbena vrednost: 6,127.853,60
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 6,127.853,60 SIT.
11., 12.

Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj

Urad za gospodarsko
promocijo in tuje investicije

Št. 404-01-1/98 Ob-7166
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo RS, Karde-
ljeva ploščad 26, Ljubljana, telefaks
061/131-81-64.

2. (a) Kraj dobave: centralno skladišče
MORS, Miheličeva ulica, Ljubljana-Šentvid
ali druga lokacija naročnika, ki jo bo nave-
del v posameznem naročilu.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: grafični izdelki in grafič-
ne storitve:

1. knjige z vsemi vrstami vezave, navodi-
la, priročniki, zborniki, dnevniki, slovarji, re-
vije, koledarji, rokovniki, itd.,

2. učni in drugi plakati,
3. bilteni, skripte, pravilniki, brošure, itd.,
4. neskončni obrazci,
5. posetnice, obrazci, diplome, kuverte,

dopisni papir, itd.,
6. posetnice, diplome, kuverte, dopisni

papir, izseki, zlatotisk, različna preganja,
itd.,

7. tiskarske storitve za posebne namene
(zaupne narave),

8. papirnate in plastične vrečke,
9. kovinske priponke, magnetni znaki,

nalepke, drugo promocijsko gradivo, itd.,
10. potiskana embalaža,
11. kartonska embalaža (valovit karton),
12. ročna izdelava knjig in druga knjigo-

veška dela,
13. pečati, večbarvni pečati, napisne

table.
Ponudniki se lahko prijavijo na posamez-

ne skupine javnega naročila ali na vse sku-
pine: naročnik bo podelil usposobljenost
ponudnikom po posameznih skupinah.

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

3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Ministrstvo za obrambo
RS, Uprava za logistiko, Kardeljeva pl. 24,
Ljubljana, kont. oseba Boštjan Purkat, tel.
171-25-85, soba št. 365, vsak delovni dan
med 11. in 12. uro.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 6. 11. 1998.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno  dokumentacijo  (številka  bančnega
računa,  kam  je  potrebno  znesek  naka-
zati): 5.000 SIT z virmanom (z navedbo
polnega naslova in št. javnega razpisa
MORS PUS, št. 37/98), na račun št.
50100-637-55216.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 9. 11. 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, ponudba
PUS, št. 27/98 – grafični izdelki in grafične
storitve”.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 10. 11. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za obram-
bo RS, Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, soba
št. 150.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

– izpolnjevanje tehničnih pogojev,
– kadrovska struktura,
– reference.
9. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu: Ministrstvo za obrambo RS, Karde-
ljeva pl. 25, kont. oseba Bojan Rotar, med

8. in 9. uro od 26. 10. 1998 do 30. 10.
1998 na tel. 061/171-24-59.

10.
Ministrstvo za obrambo

Št. 0/374-98 Ob-7098
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Zdravstveni dom Trbovlje, Rudar-
ska cesta 12, 1420 Trbovlje, faks
0601/26-336.

2. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom Tr-
bovlje, Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: sanitetni in obvezilni
material skladno z razpisno dokumen-
tacijo.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
6,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev,
in sicer od 1. 1. 1999 do 31. 12. 1999.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Zdravstveni dom Trbovlje,
Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje, vodja
upravno administrativne službe Tatjana Jev-
ševar, ek., tel. 0601/26-488, faks
0601/26-336.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija se dvigne do 12. 11. 1998 po enod-
nevni predhodni najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): znesek
5.000 SIT za razpisno dokumentacijo naka-
žite na število ŽR 52700-603-40232.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
18. 11. 1998 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom Trbovlje,
Rudarska cesta 12, Trbovlje, tajništvo – Jo-
žica Novak.

Zapečatene kuverte morajo biti javno
označene z napisom: “Ponudba – Ne od-
piraj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter navedbo predmeta
naročila.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 18. 11. 1998
ob 11.30, na naslovu: Zdravstveni dom
Trbovlje, Rudarska cesta 12, Trbovlje, v
sejni sobi.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pravna oblika
je skladna s predloženo razpisno dokumen-
tacijo.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): pogoji oziroma merila iz raz-
pisne dokumentacije.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: jih ni.

10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: namera ni bila objavljena,
ker ni potrebna.

Zdravstveni dom Trbovlje

Št. 0/314-98 Ob-7099
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Trbovlje, Rudarska
cesta 12, 1420 Trbovlje, faks
0601/26-336.
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ZJN-05-GD - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

gradbena dela

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila gradbenih del po 43. do 45.
členih zakona o javnih naročilih

Št. 020-102/98-4 Ob-7095
1. Naročnik, naslov in številka telefaksa:

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska
cesta 48, 1000 Ljubljana, 061/1787-422.

2. Kraj izvedbe del: območje popotre-
sne obnove objektov oziroma območje Ob-
čine Bovec, Kobarid in Tolmin.

3. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično:

– dela se bodo oddajala v skladu s
programom popotresne obnove objek-
tov, ki ga v skladu z zakonom o popotre-
sni obnovi objektov in spodbujanju raz-
voja v Posočju (Ur. l. RS, št. 45/98) spre-
jema Vlada Republike Slovenije,

– vrednost naročila je razvidna iz poročila
o oceni neposredne škode in potrebnih sred-
stev za odpravo posledic potresa v Posočju,
pripravljenega na podlagi poročil občinskih
komisij o škodi zaradi posledic potresa in se
bo ugotavljala za vsak posamičen objekt na
podlagi odredbe o cenah in normativih za
določanje cen gradbenih del za popotresno
obnovo objektov (Ur. l. RS, št. 59/98).

4. Predvideni čas izvedbe: začetek del
takoj po priznanju sposobnosti, opravljenem
dodatnem strokovnem usposabljanju in skle-
nitivi ustrezne gradbene pogodbe z Držav-
no tehnično pisarno Kobarid–Bovec, do-
končanje pa v skladu z gradbeno pogodbo
oziroma programom popotresne obnove,
najpozneje pa do zimske sezone 1998, ka-
dar se dela nanašajo na celovito rekonstruk-
cijo in nadomestitev objekta.

5. Podatki o razpisni dokumentaciji in po-
gojih v zvezi z njo: za razpisno dokumentaci-
jo po tem razpisu se šteje program popotre-

2. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom Tr-
bovlje, Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: zdravila skladno z razpi-
sno dokumentacijo.

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

3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev,
in sicer od 1. 1. 1999 do 31. 12. 1999.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Zdravstveni dom Trbovlje,
Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje, vodja
upravno administrativne službe Tatjana Jev-
ševar, ek., tel. 0601/26-488, faks
0601/26-336.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija se dvigne do 12. 11. 1998 po enod-
nevni predhodni najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): znesek
5.000 SIT za razpisno dokumentacijo naka-
žite na število ŽR 52700-603-40232.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
18. 11. 1998 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom Trbovlje,
Rudarska cesta 12, Trbovlje, tajništvo – Jo-
žica Novak.

Zapečatene kuverte morajo biti javno
označene z napisom: “Ponudba – Ne od-
piraj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter navedbo predmeta
naročila.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 18. 11. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Zdravstveni dom
Trbovlje, Rudarska cesta 12, Trbovlje, v sej-
ni sobi.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pravna oblika
je skladna s predloženo razpisno dokumen-
tacijo.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): pogoji oziroma merila iz raz-
pisne dokumentacije.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: jih ni.

10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: namera ni bila objavljena,
ker ni potrebna.

Zdravstveni dom Trbovlje

Št. 0/374-98 Ob-7100
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Trbovlje, Rudarska
cesta 12, 1420 Trbovlje, faks
0601/26-336.

2. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom Tr-
bovlje, Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: zobozdravstveni material
skladno z razpisno dokumentacijo.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
9,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev,
in sicer od 1. 1. 1999 do 31. 12. 1999.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-

nje sposobnosti: Zdravstveni dom Trbovlje,
Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje, vodja
upravno administrativne službe Tatjana Jev-
ševar, ek., tel. 0601/26-488, faks
0601/26-336.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija se dvigne do 12. 11. 1998 po enod-
nevni predhodni najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): znesek
5.000 SIT za razpisno dokumentacijo naka-
žite na število ŽR 52700-603-40232.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
18. 11. 1998 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom Trbovlje,
Rudarska cesta 12, Trbovlje, tajništvo – Jo-
žica Novak.

Zapečatene kuverte morajo biti javno
označene z napisom: “Ponudba – Ne od-
piraj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter navedbo predmeta
naročila.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 18. 11. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Zdravstveni dom
Trbovlje, Rudarska cesta 12, Trbovlje, v sej-
ni sobi.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pravna oblika
je skladna s predloženo razpisno dokumen-
tacijo.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): pogoji oziroma merila iz raz-
pisne dokumentacije.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: jih ni.

10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: namera ni bila objavljena,
ker ni potrebna.

Zdravstveni dom Trbovlje

Št. 163/98 Ob-7128
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Novo mesto, Seidlo-
va cesta 1, Novo mesto, telefaks
068/322-731.

2. (a) Kraj dobave: Mestna občina Novo
mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: pisarniški material, količi-
na po potrebi.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
6,500.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: od 1. 11.
1998 do 31. 10. 1999.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Mestna občina Novo me-
sto, tajnik občine, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 16. 10. 1998 do 12.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 3.000
SIT na ŽR 52100-637-45559 pri APP No-
vo mesto.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 19. 10. 1998 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Mestna občina Novo mesto,
Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, soba
53.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 10. 1998 ob 12. uri, Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto, soba 67/II.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati

ponudniki za priznanje sposobnosti (40. člen
ZJN): kakovost in standard ponujenega bla-
ga, odzivni čas, celovitost asortimana, kon-
kurenčnost cen, količinska zaloga.

9., 10.
Mestna občina Novo mesto
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ZJN-05-S - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

dodelitev naročila storitev

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila storitev po 43. do 45. členih
zakona o javnih naročilih

Št. 020-102/98-4 Ob-7094
1. Naročnik, naslov in številka telefaksa:

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska ce-
sta 48, 1000 Ljubljana, 061/1787-422.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila:

– projektna dokumentacija - PGD in
PZI projekti za območje popotresne ob-
nove objektov oziroma območje Občine
Bovec, Kobarid in Tolmin,

– vrednost naročila se za vsak posami-
čen objekt določa na podlagi odredbe o ce-
nah in normativih za določanje cen projektne
dokumentacije za popotresno obnovo ob-
jektov (Ur. l. RS, št. 59/98).

3. Kraj izvedbe: projektna dokumentacija
za območje popotresne obnove objektov ozi-
roma območje Občine Bovec, Kobarid in
Tolmin.

4. Predvideni čas izvedbe naročila: zače-
tek del takoj po priznanju sposobnosti, oprav-
ljenem dodatnem strokovnem usposabljanju
in sklenitivi ustrezne pogodbe o delu z Držav-
no tehnično pisarno Kobarid - Bovec oziro-
ma osebami zasebnega prava, ki po zakonu
nastopajo kot upravičenci do državne pomo-
či, dokončanje v skladu s pogodbo oziroma
programom popotresne obnove, najpozneje
pa do 31. marca 1999.

5. Podatki o razpisni dokumentaciji in po-
gojih v zvezi z njo: za razpisno dokumentaci-
jo po tem razpisu se šteje program popotre-
sne obnove objektov, ki ga v skladu z zako-
nom o popotresni obnovi objektov in spod-
bujanju razvoja v Posočju (Ur. l. RS, št.
45/98) sprejema Vlada Republike Slovenije.

6.a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo za priznanje sposobno-
sti: ponudbe morajo biti oddane na naslov
ministrstva najpozneje do ponedeljka,
26. oktobra 1998 do 10. ure. Ponudbe se
oddajo osebno (v glavni pisarni) ali po pošti.
Ponudbe, ki bodo poslane s pošto, morajo
biti oddane priporočeno ali s povratnico.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za okolje in pro-
stor, glavna pisarna (vložišče), Dunajska ce-
sta 48, 1000 Ljubljana.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: sre-
da, 28. oktobra 1998 ob 11. uri, velika sejna
soba Ministrstva za okolje in prostor, II. nad-
stropje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.

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

– na razpis se lahko prijavijo vse gospo-
darske družbe in samostojni podjetniki posa-
mezniki, ki izpolnjujejo z zakonom o graditvi
objektov predpisane pogoje za projektivno
podjetje (25. in 26. člen ZGO) in ki izpolnju-
jejo pogoje za vpis v imenik projektivnih pod-
jetij pri Inženirski zbornici Slovenije,

sne obnove objektov, ki ga v skladu z zako-
nom o popotresni obnovi objektov in spod-
bujanju razvoja v Posočju (Ur. l. RS, št.
45/98) sprejema Vlada Republike Slovenije.

6.a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo za priznanje sposobno-
sti: ponudbe morajo biti oddane na naslov
ministrstva najpozneje do ponedeljka, 26.
oktobra 1998 do 10. ure. Ponudbe se od-
dajo osebno (v glavni pisarni) ali po pošti.

Ponudbe, ki bodo poslane s pošto, mo-
rajo biti oddane priporočeno ali s povratnico.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za okolje in pro-
stor, glavna pisarna (vložišče), Dunajska ce-
sta 48, 1000 Ljubljana.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
sreda, 28. oktobra 1998 ob 10. uri, velika
sejna soba Ministrstva za okolje in prostor,
II. nadstropje, Dunajska cesta 48, 1000
Ljubljana.

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

– na razpis se lahko prijavijo vse gospo-
darske družbe in samostojni podjetniki po-
samezniki, ki izpolnjujejo z zakonom o gra-
ditvi objektov predpisane pogoje za izvajal-
sko (gradbeno) podjetje (prvi odstavek
49. člena ZGO),

– gospodarska družba mora predložiti iz-
pis iz registracije pri pristojnem sodišču, ki
ni starejši od 45 dni in iz katerega je razvid-
no predpisano izpolnjevanje pogojev. Sa-
mostojni podjetnik posameznik pa mora
predložiti priglasitveni list krajevno pristojne
davčne uprave, ki prav tako ne sme biti
starejši od 45 dni.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

– poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev
iz prejšnje točke mora vsaka ponudba vse-
bovati še reference o ponudniku,

– vsaka ponudba mora biti v zapečateni
kuverti, na kateri mora biti po vrsti jasno
označeno: “Ponudba za popotresno obno-
vo objektov - gradbena dela - ne odpiraj“,
ime in naslov ponudnika ter številka objave
tega javnega razpisa v Uradnem listu Re-
publike Slovenije.

10. Druge informacije o naročilu:
– odgovorni vodje del izvajalskih (grad-

benih) podjetij, ki jim bo priznana sposob-
nost, se bodo morali udeležiti dodatnega
strokovnega usposabljanja,

– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
v zapečatenih ovojnicah in v obliki, določeni
v prejšnji točki in poslane pravočasno,

– iz ocenjevanja bodo izločene ponud-
be, ki ne bodo obsegale zahtevane vsebine
in oblike iz prejšnje točke ali ki bi bile posla-
ne po preteku roka iz 6. točke tega razpisa
ali ne bi vsebovale dokazila, da so bile na
pošti oddane pravočasno,

– iz ocenjevanja bodo tudi izločene po-
nudbe ponudnikov, ki so se že prijavili na
prejšnje razpise ministrstva in so se našale
na gradbena dela popotresne obnove (Ur. l.
RS - Uradne objave, št. 41/98 in 47/98) in
jim je bila sposobnost že priznana,

– pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

11.
Ministrstvo za okolje in prostor

– gospodarska družba mora predložiti iz-
pis iz registracije pri pristojnem sodišču, ki ni
starejši od 45 dni in iz katerega je razvidno
predpisano izpolnjevanje pogojev. Samostoj-
ni podjetnik posameznik pa mora predložiti
priglasitveni list krajevno pristojne davčne upra-
ve, ki prav tako ne sme biti starejši od 45 dni.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

Poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev iz
prejšnje točke mora vsaka ponudba vsebo-
vati reference o ponudniku.

Vsaka ponudba mora vsebovati sestavo
ene ali več projektantskih skupin, sestavlje-
nih iz posameznikov, ki izpolnjujejo pogoje
za pooblaščene inženirje v smislu 26.b člena
ZGO, in sicer za izdelavo načrtov:

– arhitekture: en univ. dipl. inž. arhitekture,
– gradbenih konstrukcij in drugih gradbe-

nih načrtov: en univ. dipl. inž. gradbeništva,
– strojnih inštalacij: en univ. dipl. inž. stroj-

ništva,
– električnih inštalacij: en univ. dipl. inž.

elektrotehnike.
Kolikor ponudnik predlaga projektantsko

skupino sestavljeno iz zunanjih sodelavcev,
mora ponudbi predložiti tudi dokazilo o po-
slovnem sodelovanju, ki se nanaša na pred-
met tega razpisa.

Vsaka ponudba mora biti v zapečateni
kuverti, na kateri mora biti po vrsti jasno oz-
načeno: “Ponudba za popotresno obnovo
objektov - projektiranje - ne odpiraj“, ime in
naslov ponudnika ter številka objave tega jav-
nega razpisa v Uradnem listu RS.

10. Druge informacije o naročilu
Arhitekti in gradbeni inženirji, ki bodo so-

delovali v posameznih projektantskih skupi-
nah projektivnih podjetij, ki jim bo priznana
sposobnost, se bodo morali udeležiti dodat-
nega strokovnega usposabljanja.

Vsaka projektantska skupina bo lahko
prevzela naročila za izdelavo projektne do-
kumentacije tako, da v posameznem trime-
sečnem obdobju posamezni projektant ne
bo projektiral oziroma ne bo odgovorni vodja
projekta za izdelavo načrtov:

– arhitekture: ne več kot 3 rekonstrukcije
ali novogradnje,

– gradbenih konstrukcij in drugih gradbe-
nih načrtov: ne več kot 6 rekonstrukcij ali
novogradenj,

– strojnih in električnih inštalacij: ne več
kot 9 rekonstrukcij ali novogradenj.

Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo v
zapečatenih ovojnicah in v obliki, določeni v
prejšnji točki in poslane pravočasno.

Iz ocenjevanja bodo izločene ponudbe,
ki ne bodo obsegale zahtevane vsebine in
oblike iz prejšnje točke ali ki bi bile poslane
po preteku roka iz 6. točke tega razpisa ali
ne bi vsebovale dokazila, da so bile na pošti
oddane pravočasno.

Iz ocenjevanja bodo tudi izločene ponud-
be ponudnikov, ki so se že prijavili na prejš-
nja razpisa ministrstva, ki sta se nanašala na
projektiranje popotresne obnove (Ur. l. RS -
Uradne objave, št. 33/98 in 41/98) in jim je
bila sposobnost že priznana, razen tistih pro-
jektivnih podjetij, ki v tem razpisu prijavljajo
drugačno sestavo projektantskih skupin.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

11.
Ministrstvo za okolje in prostor
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Ob-7200
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa:Ministrstvo za gospodarske dejavno-
sti, Kotnikova 5, Ljubljana, telefaks
061/178-32-38.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: predhodno ugotavljan-
je sposobnosti za področje izvajanje
strategije Republike Slovenije za vklju-
čitev v EU (proračunska postavka 8784).

Predmet javnega naročila:

Priprava predpisov za področje “Harmo-
nizacija slovenske tehnične zakonodaje s
tehnično zakonodajo, veljavno v državah čla-
nicah EU, za naslednja področja:

– harmonizacija direktiv za dvigala
84/528/EEC (84/529/EEC), 95/16/EC,

– harmonizacija nizkonapetostne direk-
tive (LVD) 73/23/EEC,

– harmonizacija direktive Sveta
73/44/EEC in direktive Evropskega parla-
menta in Sveta 96/73/EC – tekstil,

– harmonizacija direktive Sveta
76/767/EEC – tlačne posode,

– harmonizacija direktiv Sveta
84/525/EEC, 84/526/EEC in
84/527/EEC – plinski cilindri,

– harmonizacija in pregled drugih prav-
nih aktov EU in prilagoditev na slovensko
zakonodajo, iz pristojnosti Ministrstva za
gospodarske dejavnosti.

Projekti na področju izvajanja Stretegije
vključevanja Republike Slovenije v EU za
področje 1.2.2. Reforma podjetniškega
sektorja.

Za izvedbo storitev po tem področju je
predvideno 60,000.000 SIT.

3.

4. Predvideni čas izvedbe naročila: pred-
viden rok začetka del je 10. 11. 1998,
dokončanje del predvidoma 30. 10. 1999,
oziroma do porabe sredstev na posamezni
proračunski postavki.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za gospodarske dejavnosti, Sektor
za evropske zadeve, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana, tel. 178-32-60, faks 178-32-38.

Zainteresirani ponudniki dvignejo razpi-
sno dokumentacijo pri kont. osebai dr. Sa-
ša Prešeren (za področje harmonizacije),
tel. 178-32-75 in Gorazd Jenko (za področ-
je izvajanja strategije RS – podjetniški sek-
tor), tel. 178-32-60.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: posamezen izvod
razpisne dokumentacije je na razpolago
vsak delovni dan med 9. in 13. uro, do 2.
11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): zne-
sek 5.000 SIT, ponudniki nakažejo s polož-
nico na ŽR 50100-637-56437 in pri dvigu
dokumentacije predložijo kopijo nakazila.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-

nudbe, ki bodo oddane do 2. 11. 1998 v
vložišče Ministrstva za gospodarske dejav-
nosti, Kotnikova 5, Ljubljana (do 15. ure) ali
na pošto.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – ne odpiraj”
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS, z navedbo predmeta “Izvajanje stra-
tegije Republike Slovenije za vključitev v
EU”, z naslovom naročnika in naslovom po-
nudnika na zadnji strani kuverte. Ponudbe,
poslane po pošti, morajo biti poslane s po-
vratnico.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 4. 11. 1998 ob
10. uri, na sedežu Ministrstva za gospodar-
ske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljubljana, v mali
sejni sobi, II. nadstropje. Odpiranje ponudb
bo vodila komisija pod vodstvom predsed-
nice komisije Staše Baloh-Plahutnik, držav-
ne podsekretarke.

8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: na razpis iz prejšnjega po-
glavja se lahko prijavijo pravne ali fizične
osebe ali skupine fizičnih oseb ali skupine
pravnih oseb.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): merila za izbiro najugodnejšega
ponudnika in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane pri ocenjevanju ponudb:

– izpiski iz registrskih sodišč – za prav-
ne osebe,

– dosedanja sodelovanja pri svetoval-
nem delu, pripravi ekspertiz in mnenj,

– reference: reference morajo izkazova-
ti poznavanje domače in tuje zakonodaje,
poznavanje nomotehnike, postopkov pred
državnimi organi in komunikacijske sposob-
nosti, potrebna pravna in ekonomska ter
ostala ustrezna znanja ter izkazovati dose-
danje izkušnje,

– druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Sposobnost za opravljanje storitev, ki so
predmet tega razpisa, bo priznana za dobo
12 mesecev.

10. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

I. Iz ocenjevanja bodo izločene ponud-
be, ki ne bodo obsegale zahtevane vsebine
in oblike.

II. Pri ocenjevanju ponudb bodo imeli
prednost tisti ponudniki, ki bodo zagotovili
celovito znanje za posamezno razpisano po-
dročje.

III. Ponudba mora biti veljavna do 30.
11. 1998.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najpozneje trideset dni po izteku
roka za prijave na razpis. Vsem bodo do-
stavljeni pisni sklepi o izbiri.

11.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Javni razpisi

Popravek

Ob-7236
V javnem razpisu za dodelitev sredstev

za sofinanciranje stroškov kadrovskega,
programskega in tehnološkega prestruktu-
riranja industrije in delodajalcev s področja
malega gospodarstva ter spodbujanje njiho-
vega medsebojnega povezovanja s ciljem
ohranjanja in odpiranja delovnih mest (pre-
strukturiranje 1998/99) objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 61, z dne 4. 9. 1998;
Ob-6249, št. 017-01-007/96-012 in po-
pravek objavljen v Uradnem listu RS, št. 62
z dne 11. 9. 1998; Ob-6505 se točka IV.2.
črta, točke IV.3., IV.4., IV.5., IV.6. in IV.7.
postanejo točke IV.2., IV.3., IV.4., IV.5. in
IV.6.

Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

Ministrstvo za malo
gospodarstvo in turizem

Ob-7183
Gorska reševalna služba Slovenije, Dvor-

žakova 9, 1000 Ljubljana, Republika Slove-
nija, objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

dobavo letnih delovnih vetrovk GRS
1. Naročnik: Gorska reševalna služba

Slovenije, Dvoržakova 9, Ljubljana, Repub-
lika Slovenija.

2. Predmet razpisa: letne delovne vetrov-
ke GRS, skladno z razpisnimi pogoji.

3. Količina: ca. 500 kom.
4. Orientacijska vrednost: 12,500.000

SIT.
5. Predvideni rok dobave: dobavni rok

naj bo maksimalno 3 mesece po podpisu
pogodbe oziroma prejetju velikostnih šte-
vilk s strani naročnika.

6. Posebne zahteve:
– material: GORE-TEX, dvoslojni,
– vodno nepropustno varjeni šivi,
– kapuca v kroju vetrovke, nedeljiva,
– funkcionalni žepi, zaščiteni proti udoru

vode,
– zategovalne vrvice v pasu in spodaj,
– zadrge kvalitetne (YKK),
– ramena in komolci ojačani proti me-

hanski obrabi,
– odbojni trakovi.
7. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– reference o dosedanjih dobavah,
– kompletnost ponudbe,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– fiksnost cene.
Naročnik si pridržuje pravico, da upošte-

vaje kriterije, najcenejše ponudbe ne izbere
kot najugodnejše ali da na podlagi lastne
presoje ne izbere nobenega ponudnika.

8. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj – Ponud-
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ba za dobavo letnih delovnih vetrovk GRS”.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa, obvezno pa je
potrebno predložiti:

– potrdilo o registraciji in firmi,
– strokovne reference,
– vzorec pogodbe,
– potrdilo o finančnem stanju – BON1,

BON2, BON3, za leto 1997,
– podpisane izjave o plačilnih pogojih in

dobavnih rokih,
– potrjeno bančno garancijo za resnost

ponudbe v višini 10% ponudbene cene,
– vzorec vetrovke, izdelane skladno s

posebnimi razpisnimi zahtevami.
10. Rok oddaje ponudbe: ponudbe mo-

rajo ne glede na vrsto prinosa (priporočeno
po pošti oziroma vročeno v tajništvo) pris-
peti na naslov naročnika do 30. 10. 1998
do 12. ure.

11. Javno odpiranje ponudb bo 6. 11.
1998 ob 16. uri v sejni sobi Planinske zve-
ze Slovenije. Predstavniki ponudnika, ki bo-
do prisotni ob odpiranju ponudb, morajo
imeti s seboj pisno pooblastilo za zastopa-
nje. Upoštevane bodo le popolne ponudbe
z vsemi zahtevanimi podatki. Nepravočasno
prispelih in nepravilno opremljenih ponudb
komisija ne bo obravnavala in bodo ponud-
nikom vrnjene neodprte.

12. Obvestilo o izbiri: ponudniki bodo
obveščeni o izbiri v 20 dneh od dneva jav-
nega odpiranja ponudb.

13. Informacije v času trajanja razpisa:
informacije lahko dobite po 15. uri, pri Toni
Smoleju, TD 064/710-033.

Gorska reševalna služba Slovenije

Ob-7184
Krajevna skupnost Koseze, Bratov Uča-

kar 6, Ljubljana, objavlja na podlagi sklepa
44. seje sveta KS Koseze z dne 28. 9.
1998

javni razpis
za izbiro najemnika poslovnega lokala

v izmeri 66 m2, ki se nahaja v Ulici bratov
Učakar 54.

Namembnost lokala je trgovinska dejav-
nost.

Z izbranim ponudnikom bo sklenjena po-
godba za nedoločen čas.

Ponudbe naj interesenti pošljejo do
vključno 15. oktobra 1998 na naslov: Kra-
jevna skupnost Koseze, Ulica bratov Uča-
kar 6, Ljubljana, z oznako “javni razpis –
lokal” ne odpiraj.

Pravočasno prispele ponudbe bodo ko-
misijsko pregledane in obravnavane o izidu
javnega razpisa bodo uporabniki pisno ob-
veščeni v 8 dneh po zadnjem dnevu oddaje
ponudb.

KS Koseze

Št. 6156/98 Ob- 7213
V skladu s pravili za promet z nepremič-

ninami, s katerimi gospodari Sklad kmetij-
skih zemljišč in gozdov Republike Sloveni-
je, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
objavlja

javni razpis

za zbiranje ponudb
za prodajo nezazidanega stavbnega

zemljišča
Zaporedna št. 1 - Police (Gornja Radgo-

na): parc. št. 219/1, k.o. Police, v izmeri
2.040 m2, ki je v prostorskem planu opre-
deljeno kot stavbno zemljišče, izklicna cena
je 1,920.000 SIT.

Zaporedna št. 2 - Orehovci (Gornja Rad-
gona): parc. št.  369/1 v k.o. Orehovci, v
izmeri 1.980 m2, ki je po planu opredeljeno
kot stavbno zemljišče, izklicna cena je
1,865.000 SIT.

Zaporedna št. 3 - Velenje (Velenje): parc.
št.  2874 k.o. Velenje, v izmeri 4.606 m2, ki
leži v ureditvenem območju naselij
O 4/5 - morfološka enota 10G, izklicna
cena je 19,000.000 SIT.

Pogoji sodelovanja
Na razpisu lahko sodelujejo domače fi-

zične in pravne osebe. Fizične osebe mora-
jo prijavi priložiti potrdilo o državljanstvu RS,
pravne pa izpis iz sodnega registra, ki ni
starejši od 30 dni.

Ponudbe z navedbo cene morajo pris-
peti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58,
Ljubljana, najkasneje do 26. oktobra 1998
do 11 ure. Na kuverti mora biti oznaka Po-
nudba za nakup - zaporedna št. ...- ......(...)
- Ne odpiraj!

Interesenti morajo v roku za oddajo
ponudb vplačati varščino v višini 10% od
izklicne cene na žiro račun Sklada kme-
tijskih zemljišč in gozdov RS, št.
50102-603-44803, s sklicevanjem na št.
00 77-03-98 - za javni razpis. Ponudnikom,
ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani
znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh po
odpiranju ponudb. Ponudb, ki bodo nižje
od izklicne cene ali s pogoji v nasprotju s
tem razpisom in ponudb, za katere ne bo
vplačana varščina, prodajalec ne bo upo-
števal.

Kupec nepremičnine bo tisti ponudnik,
ki bo ponudil najvišjo ceno. Izbrani ponud-
nik mora podpisati notarski zapis najpozne-
je v 15 dneh po končani dražbi, kupnino pa
mora plačati v celoti najkasneje v 8 dneh po
podpisu notarskega zapisa, pri čemer se
položena varščina všteje v kupnino. Če ku-
pec v zgoraj določenem roku ne podpiše
pogodbe ali če ne plača celotne kupnine,
varščina zapade in velja, da je odstopil od
pogodbe.

Stroške sestave notarskega zapisa,
stroške za vpis nepremičnine v zemljiško
knjigo, davek na promet nepremičnin in dru-
ge morebitne stroške plača kupec.

Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo
dne 27. oktober 1998 ob 13. uri na sedežu
Sklada, Dunajska 58, Ljubljana, lahko so-
delujejo tudi ponudniki ali njihovi poob-
laščenci s pisnim pooblastilom.

Interesenti lahko dobijo dodatne infor-
macije in si ogledajo razpoložljivo dokumen-
tacijo po predhodnem dogovoru (Suzana
Marolt, telefon 061/13-61-224).

Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije

Ob-7038
Ministrstvo za šolstvo in šport, Županči-

čeva 6, 1000 Ljubljana, objavlja v okviru
mednarodnega programa Phare Multi-coun-
try Programme for Distance Education

razpis
za dobavo opreme za študijske centre

za študij na daljavo
Vso dokumentacijo v zvezi z nabavo

opreme (splošna navodila, osnutek pogod-
be, splošne pogoje, tehnično specifikacijo
itd.) lahko dobite na Nacionalni projektni
enoti za študij na daljavo, Ekonomska fakul-
teta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljublja-
na (tel. 061/1892-460 ali 061/1892-459,
faks 061/1892-698).

Ponudbe za dobavo računalniške in dru-
ge opreme za potrebe izobraževanja na da-
ljavo bo zbirala Nacionalna projektna enota
za študij na daljavo do 10. novembra 1998
do 13. ure.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

Št. 1614/1998-TT La-48
Agencija Republike Slovenije izdaja v za-

devi lastninskega preoblikovanja podjetja
TMF, podjetje za gospodarsko svetovanje
na področju tehnologije, marketinga in fi-
nanciranja, p.o., Ljubljana, Dunajska 101,
na podlagi določb 70. člena zakona o za-
ključku lastninjenja in privatizaciji pravnih
oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Ur.
l. RS, št. 30/98) ter prvega odstavka 202.
člena zakona o splošnem upravnem postop-
ku (Ur. l. SFRJ, št. 47/86), naslednjo od-
ločbo:

1. Začne se postopek likvidacije in pre-
nehanje podjetja TMF, podjetje za gos-
podarsko svetovanje na področju teh-
nologije, marketinga in financiranja,
p.o., s sedežem v Ljubljani, Dunajska 101
(prej Titova 131), vpisanim pod vložno šte-
vilko 1/1973/00.

2. Ugotavlja se, da se podjetje TMF,
podjetje za gospodarsko svetovanje na po-
dročju tehnologije, marketinga in financira-
nja, p.o., ni lastninsko preoblikovalo sklad-
no z zakonom o lastninskem preoblikovanju
podjetij. Podjetje od leta 1993 ne opravlja
nobene dejavnosti in ne zaposluje delav-
cev, tako da ne obstojijo pogoji za uskladi-
tev osnovnega kapitala, ustanovitvenih in
drugih aktov skladno z zakonom o gospo-
darskih družbah.

3. Upniki morajo svoje terjatve do pod-
jetja TMF, podjetje za gospodarsko sveto-
vanje na področju tehnologije, marketinga
in financiranja, p.o., Ljubljana, Dunajska
101, prijaviti z vlogo (v 2 izvodih) in dokazili
likvidacijskemu upravitelju v 30 dneh od
dneva objave odločbe Agencije Republike
Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo
o prenehanju in likvidaciji podjetja TMF,
podjetje za gospodarsko svetovanje na po-
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dročju tehnologije, marketinga in financira-
nja, p.o., v Uradnem listu RS, na naslov
Odvetniška pisarna Zmago Marovt, Mikloši-
čeva 18, Ljubljana.

4. Za likvidacijskega upravitelja se ime-
nuje odvetnik Zmago Marovt, Miklošičeva
18, Ljubljana, ki podjetje zastopa in pred-
stavlja v pravnem prometu s tretjimi oseba-
mi, brez omejitev. Likvidacijski upravitelj bo
delo v zvezi z likvidacijo podjetja TMF, pod-
jetje za gospodarsko svetovanje na področ-
ju tehnologije, marketinga in financiranja,
p.o., opravljal na naslovu Miklošičeva 18,
Ljubljana.

5. Ta odločba nadomešča sklep organa
upravljanja o likvidaciji iz druge alinee prve-
ga odstavka 371. člena zakona o gospo-
darskih družbah.

Pouk o pravnem sredstvu
Zoper to odločbo je v roku 15 dni od

dneva njene vročitve dovoljena pritožba na
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
Vlade Republike Slovenije v Ljubljani. Pri-
tožba se vloži ali poda ustno na zapisnik pri
organu, ki je izdal to odločbo.

Agencija Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo

Objave
delniških družb

 Ob-7218

Javna objava namere
o prodaji družbe SŽ Itro d.o.o. Štore
V Uradnem listu Republike Slovenije, št.

13/98 je bil dne 20. 2. 1998 objavljen za-
kon o privatizaciji Slovenskih železarn, ki je
stopil v veljavo 21. 2. 1998. Omenjeni za-
kon omogoča javno prodajo delnic Sloven-
skih železarn, d.d., katerih lastnica je Re-
publika Slovenija, in poslovnih deležev odvi-
snih družb, katerih lastnik so Slovenske
železarne d.d. (v nadaljevanju S.Ž.).

Vlada Republike Slovenije je na podlagi
zakona o privatizaciji Slovenskih železarn
dne 24. 9. 1998 podala predhodno soglas-
je za prodajo in dokapitalizacijo družbe SŽ
Itro d.o.o. Štore (v nadaljevanju Itro), ki je v
100% lasti S.Ž.

Slovenske železarne, d.d., vabijo zainte-
resirane investitorje, da izrazijo svoj interes
za nakup celotnega premoženja družbe Itro,
kot celote ali njenega večinskega deleža v
obliki nezavezujoče pisne izjave v roku 30
dni od objave namere.

Kratek opis družbe in njenih dejavnosti
Družba Itro je trgovinsko podjetje, ki se

ukvarja s prodajo traktorjev in rezervnih de-
lov za korporacijo New Holland, s katero
ima sklenjeno zastopniško pogodbo.

Lokacija družbe s približno 2.100 m2

pozidanih površin, razpoložljiva infrastruktu-
ra v industrijskem območju Štor ter kadrov-

ski potencial omogočajo razširitev obstoje-
če dejavnosti na nove, tudi proizvodne de-
javnosti.

Družba Itro ima:
– 14.303 kvadratnih metrov zemljišča,
– pozidane površine v velikosti 2.100

kvadratnih metrov.
Pogoji objave
1. Prodaja bo potekala v skladu z določi-

li zakona, objavljenega v Uradnem listu RS,
št. 13/98 in predhodnega soglasja, ki je
bilo izdano 24. 9. 1998.

2. Zaradi boljšega razumevanja in ocene
Itro lahko kupci, ki so izrazili svoj interes,
dobijo podrobnejše informacije in pojasnila.
Prav tako lahko zaprosijo za podrobnejši
memorandum s podatki, ki ga dobijo na
osnovi podpisa sporazuma o zaupnosti po-
datkov.

3. V memorandumu je našteto premože-
nje družbe, vsebuje pa tudi druge koristne
informacije za kupce.

4. Zainteresirani kupci lahko na podlagi
pisnega zahtevka in dogovora s S.Ž. obiš-
čejo družbo Itro.

5. Temu vabilu za izjavo o interesu bo
sledil mednarodni razpis za zbiranje ponudb
(ki bo objavljen v istem časopisu), na osnovi
katerega bodo zainteresirani investitorji od-
dali svoje zavezujoče ponudbe.

6. Izjave o interesu naj ponudniki pošlje-
jo na naslov: Slovenske železarne d.d.,
Mag. Mirjam Jan-Blažič, vodja
projekta, Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana,
tel. 00386-61-123-2211, faks
00386-61-123-2166, e-mail:jan@sl-zel.si.

Slovenske železarne, d.d.,
Ljubljana

Invitation
for the Expression of Interest for the

Sale of SZ Itro d.o.o. Štore
In the Official Gazette of the Republic of

Slovenia, No. 13/98 of 20th February 1998
Law on Privatisation of Slovenske Zelezarne
was published. The Law came into force on
21st February 1998 and it enables public
sale of Slovenske Zelezarne d.d. shares,
whose owner is the Republic of Slovenia
and business shares of dependant compa-
nies, whose owner is Slovenske Zelezarne
d.d. (called hereinafter S.Z.). On 24th Sep-
tember 1998 the Government of Slovenia
issued, on the basis of the Law on privatisa-
tion of Slovenske železarne, a preliminary
agreement about the sale and capitel in-
crease of the Company SŽ Itro d.o.o. Store
(called hereinafter Itro), whose 100% own-
er is S.Z.

Slovenske zelezarne d.d. (Slovenian
Steelworks) invites interested investors to
express their interest for the purchase of
the total assets of Itro, as a whole or as a
majority stake in its capital, are invited to
express their interest in a non-binding writ-
ten statement within 30 days from the date
of publication of this invitation.

Summary description of the company
and of its activities

Company SZ Itro is a trade company
which sells tractors and spare parts for cor-
poration New Holland, with which it has an
agency agreement signed.

The company is located at about 2100
m2 of built areas and available infrastructure

in the industrial zone of Štore and the per-
sonnel enable extension of the existing ac-
tivities to new production activities.

The installations Itro include:
g) A land plot of 14.303 sq. m.
h) B. Buildings. 2100 sq.m.
Terms of Announcement
1. The sale will be conducted in accord-

ance with the provisions of the Law pub-
lished in the Official Gazette of the Republic
of Slovenia No. 13/98 and of the prelimi-
nary agreement of September 24, 1998.

2. For a better understanding and esti-
mate of Itro, interested buyers who have
expressed their interest, are invited to ask
for any further information or clarification.
They may also ask and receive, after signa-
ture of the pertinent Confidentiality Agree-
ment, the detailed Information Memoran-
dum.

3. The Information Memorandum enu-
merates the assets of the Company for sale
and other useful information for the buyers.

4. Interested buyers may visit Itro, fol-
lowing prior written request and agreement
of S.Z.

5. The present Invitation for the Expres-
sion of Interest will be followed by the Proc-
lamation of an International Public Call for
Bids (which will be published in the same
newspapers) in the framework of which, in-
terested investors will be asked to submit
binding offers.

6. Expressions of interest should be sub-
mitted to the following address: Slovenske
zelezarne, d.d. Mag. Mirjam Jan-Blazic,
Project Manager, Gerbiceva 98, 1000
Ljubljana, Tel. 00386-61-123-2211, fax
00386-61-123-2166, e-mail:jan@sl-zel.si.

Slovenske zelezarne, d.d.,
Ljubljana

Ob-7219

Javna objava namere
o prodaji družbe SŽ Valji d.o.o. Štore

V Uradnem listu Republike Slovenije št.
13/98 je bil dne 20. 2. 1998 objavljen za-
kon o privatizaciji Slovenskih Železarn, ki je
stopil v veljavo 21. 2. 1998. Omenjeni za-
kon omogoča javno prodajo delnic Sloven-
skih železarn d.d., katerih lastnica je Re-
publika Slovenija in poslovnih deležev odvi-
snih družb, katerih lastnik so Slovenske
železarne d.d.(v nadaljevanju S.Ž.).

Vlada Republike Slovenije je na podlagi
zakona o privatizaciji Slovenskih železarn
dne 24. 9. 1998 podala predhodno soglas-
je za prodajo in dokapitalizacijo družbe SŽ
Valji d.o.o. Štore (v nadaljevanju Valji), ki je
v 100% lasti S.Ž.

Slovenske železarne d.d., vabijo zainte-
resirane investitorje, da izrazijo svoj interes
za nakup celotnega premoženja družbe Va-
lji, kot celote ali njenega večinskega deleža
v obliki nezavezujoče pisne izjave v roku 30
dni od objave namere.

Kratek opis družbe in njenih dejavnosti
Družba Valji je proizvodno podjetje iz pa-

noge kovinskih materialov oziroma livarn, ki
proizvaja različne valje in odlitke iz sive in
nodularne litine za področja metalurgije, av-
tomobilske industrije, strojegradnje, kovin-
skopredelovalne industrije in servisne de-
javnosti. Družba je v prvi vrsti specializirana
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za litje valjev obdelovalne teže do 25 ton in
premera do 1300 mm ter celotne dolžine
do 8000 mm. V proizvodnem programu od-
litkov je zastopana široka paleta s težo od
30 kg do 30 ton. V zadnjih letih se družba
razvojno in tržno usmerja v izdelavo visoko-
kvalitetnih valjev (centrifugalno liti valji).

Družba Valji ima:
d) 12.697 kvadratnih metrov zemljišča,
e) pozidane površine v velikosti 27.270

kvadratnih metrov,
f) industrijsko opremo (stroji, prenosni

stroji) in orodja ter prevozna sredstva.
Pogoji objave
1. Prodaja bo potekala v skladu z dolo-

čili zakona, objavljenega v Uradnem listu
RS, št. 13/98 in predhodnega soglasja, ki
je bilo izdano 24. 9. 1998.

2. Zaradi boljšega razumevanja in oce-
ne Valjev lahko kupci, ki so izrazili svoj inte-
res, dobijo podrobnejše informacije in poja-
snila. Prav tako lahko zaprosijo za podrob-
nejši memorandum s podatki, ki ga dobijo
na osnovi podpisa sporazuma o zaupnosti
podatkov.

3. V memorandumu je našteto premože-
nje družbe, vsebuje pa tudi druge koristne
informacije za kupce.

4. Zainteresirani kupci lahko na podlagi
pisnega zahtevka in dogovora s S.Ž. obiš-
čejo družbo Valji.

5. Temu vabilu za izjavo o interesu bo
sledil mednarodni razpis za zbiranje ponudb
(ki bo objavljen v istem časopisu), na osnovi
katerega bodo zainteresirani investitorji od-
dali svoje zavezujoče ponudbe.

6. Izjave o interesu naj ponudniki pošlje-
jo na naslov: Slovenske železarne d.d.,
Mag. Mirjam Jan-Blažič, vodja projekta,
Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana,
tel. 00386-61-123-2211, faks
00386-61-123-2166, e-mail:jan@sl-zel.si.

Slovenske železarne, d.d.,
Ljubljana

Invitation
for the Expression of Interest for the

Sale of SZ Valji d.o.o. Štore
In the Official Gazette of the Republic of

Slovenia, No. 13/98 of 20th February 1998
Law on Privatisation of Slovenske Železarne
was published. The Law came into force on
21st February 1998 and it enables public
sale of Slovenske zelezarne d.d. shares,
whose owner is the Republic of Slovenia
and business shares of dependant compa-
nies, whose owner is Slovenske Železarne
d.d. (called hereinafter S.Z.).

On 24th September 1998 the Govern-
ment of Slovenia issued, on the basis of the
Law on privatisation of Slovenske zelezarne,
a preliminary agreement about the sale and
capital increase of the Company SZ Valji
d.o.o. Štore (called hereinafter Valji), whose
100% owner is S.Z.

Slovenske zelezarne d.d., (Slovenian
Steelworks) invites interested investors to
express their interest for the purchase of
the total assets of Valji, as a whole or as a
majority stake in its capital, are invited to
express their interest in a non-binding writ-
ten statement within 30 days from the date
of publication of this invitation.

Summary description of the company
and of its activities.

Company Valji is a producer from the
branch of metal materials or foundry, pro-
ducing various rolls and casts made of grey
and nodular casting for the areas of metal-
lurgy, car industry, machine construction,
metal processing industry and service activ-
ities. The company is mainly specialised for
casting rolls with processing weight of up to
25 tonnes and with diameter of up to 1300
mm and a total length of up to 8000 mm. In
the production programme of casts there is
a wide range with weights from 30 kg to 30
tonnes. In recent years the company has
been developing market orientation towards
production of high quality rolls (centrifugally
cast rolls).

The installations of Valji include:
d) A land plot of 12.697 sq. m.
e) B. Buildings. 27.270 sq.m.
f) Industrial equipment of the machine

shop, portable machines and tools and
transport means.

Terms of Announcement
1. The sale will be conducted in accord-

ance with the provisions of the Law pub-
lished in the Official Gazette of the Republic
of Slovenia No. 13/98 and of the prelimi-
nary agreement of September 24, 1998.

2. For a better understanding and esti-
mate of Valji, interested buyers who have
expressed their interest, are invited to ask
for any further information or clarification.
They may also ask and receive, after signa-
ture of the pertinent Confidentiality Agree-
ment, the detailed Information Memorandum.

3. The Information Memorandum enu-
merates the assets of the Company for sale
and other useful information for the buyers.

4. Interested buyers may visit Valji, fol-
lowing prior written request and agreement
of S.Z.

5. The present Invitation for the Expres-
sion of Interest will be followed by the Proc-
lamation of an International Public Call for
Bids (which will be published in the same
newspapers) in the framework of which, in-
terested investors will be asked to submit
binding offers.

6. Expressions of interest should be sub-
mitted to the following address: Slovenske
zelezarne d.d., Mag. Mirjam Jan-Blazic,
Project Manager, Gerbiceva 98, 1000
Ljubljana, Tel. 00386-61-123-2211, fax
00386-61-123-2166, e-mail:jan@sl-zel.si.

Slovenske Železarne, d.d., Ljubljana

Ob-7220
Javna objava

namere o prodaji družbe SŽ
Tovil, d.o.o., Ljubljana

V Uradnem listu Republike Slovenije št.
13/98 je bil dne 20. 2. 1998 objavljen za-
kon o privatizaciji Slovenskih železarn, ki je
stopil v veljavo 21. 2. 1998. Omenjeni za-
kon omogoča javno prodajo delnic Sloven-
skih železarn d.d., katerih lastnica je Re-
publika Slovenija, in poslovnih deležev odvi-
snih družb, katerih lastnik so Slovenske
železarne d.d.(v nadaljevanju S.Ž.)

Vlada Republike Slovenije je na podlagi
zakona o privatizaciji Slovenskih železarn
dne 24. 9. 1998 podala predhodno soglas-
je za prodajo in dokapitalizacijo družbe SŽ

Tovil d.o.o. Ljubljana (v nadaljevanju Tovil),
ki je v 100% lasti S.Ž.

Slovenske železarne d.d., vabijo zainte-
resirane investitorje, da izrazijo svoj interes
za nakup celotnega premoženja družbe To-
vil, kot celote ali njenega večinskega deleža
v obliki nezavezujoče pisne izjave v roku 30
dni od objave namere.

Kratek opis družbe in njenih dejavnosti
Družba SŽ Tovil s sedežem v Ljubljani, je

proizvajalec dimenzijsko manjših metričnih
vijakov z zarezo in kriznim utorom, vijakov
za pločevino in specialnih vijakov in zakovic
in vijakov manjših dimenzij. Na področju vi-
jakarske proizvodnje ima skoraj 80-letno tra-
dicijo.

Družba se nahaja na atraktivni lokaciji v
industrijski coni Ljubljana-Vič v solidno zgra-
jenih objektih za proizvodnjo in skladišče-
nje. Razpolaga tudi z zadostno količino par-
kirnih prostorov in možnostjo razširitve pro-
izvodnje znotraj obstoječih objektov.

Družba Tovil ima:
a) 4.000 kvadratnih metrov zemljišča
b) pozidane površine v velikosti 10.000

kvadratnih metrov
c) industrijsko opremo (stroji, prenosni

stroji) in orodja ter prevozna sredstva).
Pogoji objave
1. Prodaja bo potekala v skladu z dolo-

čili zakona, objavljenega v Uradnem listu
RS, št. 13/98 in predhodnega soglasja, ki
je bilo izdano 24. 9. 1998.

2. Zaradi boljšega razumevanja in oce-
ne Tovila lahko kupci, ki so izrazili svoj inte-
res, dobijo podrobnejše informacije in poja-
snila. Prav tako lahko zaprosijo za podrob-
nejši memorandum s podatki, ki ga dobijo
na osnovi podpisa sporazuma o zaupnosti
podatkov.

3. V memorandumu je našteto premože-
nje družbe, vsebuje pa tudi druge koristne
informacije za kupce.

4. Zainteresirani kupci lahko na podlagi
pisnega zahtevka in dogovora s S.Ž. obiš-
cejo družbo Tovil.

5. Temu vabilu za izjavo o interesu bo
sledil mednarodni razpis za zbiranje ponudb
(ki bo objavljen v istem časopisu), na osnovi
katerega bodo zainteresirani investitorji od-
dali svoje zavezujoče ponudbe.

6. Izjave o interesu naj ponudniki pošlje-
jo na naslov: Slovenske železarne d.d.,
Mag. Mirjam Jan-Blažič, vodja projekta,
Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana, tel.
00386-61-123-2211, faks
00386-61-123-2166, e-mail:jan@sl-zel.si.

Slovenske železarne, d.d., Ljubljana

Ob-7220

Invitation
for the Expression of Interest for the

Sale of SZ Tovil d.o.o.- Ljubljana
In the Official Gazette of RS , No. 13/98

of 20th February 1998 Law on Privatisation
of Slovenske Zelezarne was published. The
Law came into force on 21st February 1998
and it enables public sale of Slovenske zele-
zarne d.d. shares, whose owner is the Re-
public of Slovenia and business shares of
dependant companies, whose owner is
Slovenske Zelezarne d.d. (called hereinaf-
ter S.Z.).
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On 24th September 1998 the Govern-
ment of Slovenia issued, on the basis of the
Law on privatisation of Slovenske zelezarne,
a preliminary agreement about the Z Tovil
d.o.o. Ljubljana (called hereinafter Tovil),
whose 100% owner is S.Z.

Slovenske zelezarne d.d., (Slovenian
Steelworks), invites interested investors to
express their interest for the purchase of
the total assets of Tovil, as a whole or as a
majority stake in its capital, are invited to
express their interest in a non-binding writ-
ten statement within 30 days from the date
of publication of this invitation.

Summary description of the company
and of its activties

Tovil, established in Ljubljana, manufac-
tures metrical screw with a slot and cross,
screws for metal sheet and rivets and vari-
ous other screws of smaller dimensions.
Tovil has an 80-year tradition in the field of
screw production.

The company is located at an attractive
site in the industrial-commercial zone
Vic-Ljubljana with good production and stor-
age facilities. The company disposes of an
ample number of parking lots and it has the
possibility to extend the production facilities
within the building.

The installations of Tovil include:
a) A land plot of 4000 sq. m.
b) B. Buildings totalling 10.000 sq.m.
c) Industrial equipment of the machine

shop, portable machines and tools and
transport means.

Terms of Announcement
1. The sale will be conducted in accord-

ance with the provisions of the Law pub-
lished in the Official Gazette of RS No.
13/98 and of the preliminary agreement of
September 24, 1998.

2. For a better understanding and esti-
mate of Tovil, interested buyers who have
expressed their interest, are invited to ask
for any further information or clarification.
They may also ask and receive, after signa-
ture of the pertinent Confidentiality Agree-
ment, the detailed Informaton Memoran-
dum.

3. The Information Memorandum enu-
merates the assets of the Company for sale
and other useful information for the buyers.

4. Interested buyers may visit Tovil, fol-
lowing prior written request and agreement
of S.Z.

5. The present Invitation for the Expres-
sion of Interest will be followed by the Proc-
lamation of an International Public Call for
Bids (which will be published in the same
newspapers) in the framework of which, in-
terested investors will be asked to submit
binding offers.

6. Expressions of interest should be sub-
mitted to the following address: Slovenske
zelezarne d.d., Mag. Mirjam Jan-Blazic,
Project Manager, Gerbiceva 98, 1000
Ljubljana, tel. 00386-61-123-2211, fax
00386-61-123-2166, e-mail:jan@sl-zel.si.

Slovenske zelezarne, d.d.,
Ljubljana

Javne prodaje delnic

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala

Ob-7039

Slovenska zadružna kmetijska banka,
d.d., Ljubljana, Miklošičeva 4, Ljubljana, v
skladu s svojim statutom objavlja ponudbo ,
ki jo je banki posredoval delničar Kovino-
tehna, d.d., Mariborska 7, 3000 Celje

za odkup

– 50 rednih delnic Slovenske zadružne
kmetijske banke, d.d., Ljubljana.

Način plačila: z nakazilom ob sklenitvi
kupoprodajne pogodbe na žiro račun pro-
dajalca in izročitvijo delniške listine v po-
sest.

Delnice se ponujajo po ceni 400.000
SIT za eno delnico, oziroma skupaj
20,000.000 SIT.

Prednostno pravico odkupa imajo v skla-
du z določili statuta delničarji Slovenske za-
družne kmetijske banke, d.d., Ljubljana, ka-
teri pisno sporočijo banki, da sprejemajo
ponudbo v roku 30 dni od dneva objave
tega oklica.

Delničarji banke, ki imajo v skladu z do-
ločili statuta prednostno pravico odkupa,
morajo upoštevati določila zakona o bankah
in hranilnicah, po katerih lahko posamezni
delničar pridobi več kot 15% delnic s pravi-
co do upravljanja banke, le s predhodnim
soglasjem Banke Slovenije.

Ponudba za odkup velja 30 dni od obja-
ve in jih zbira Slovenska zadružna kmetijska
banka, d.d., Ljubljana, Sektor sredstev in
zakladništva, Miklošičeva 4, Ljubljana.

Slovenska zadružna
kmetijska banka, d.d., Ljubljana

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Ob-7088

V skladu s 454. členom zakona o go-
spodarskih družbah, direktor družbe TIK,
tovarna igel Kobarid, d.o.o., Goriška ce-
sta 5/a, Kobarid, vpisane v sodni register
pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, št. vlož-
ka 1/00145/00, objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala,
ki je bil sprejet na skupščini dne 20. 5.

1998. Osnovni kapital družbe se zmanjša
za 185,207.423,18 SIT tako, da po zmanj-
šanju znaša 508,523.046,92 SIT.

Direktor poziva vse upnike, da se zglasi-
jo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanj-
šanjem osnovnega kapitala.

TIK Kobarid, d.o.o.

Št. 163/98 Ob-7036
Na podlagi 7.6. točke statuta družbe Po-

stojnska jama, Turizem, d.d., Jamska c. 30,
Postojna, začasna uprava družbe vabi delni-
čarje na

1. sejo skupščine
družbe Postojnska jama, Turizem, d.d.,

Jamska c. 30, Postojna,
ki bo v petek, dne 20. 11. 1998 ob 11.

uri na sedežu družbe, v prostoru Jamske
restavracije, Jamska c. 30, Postojna.

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 Andrea
Šabec in Marija Smrdelj. Skupščini bo pri-
sostvoval notar Aleksander Ternovec.

3. Sprejem poslovnika o delu skupšči-
ne.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme poslovnik o delu skupščine v pred-
loženem besedilu.

4. Seznanitev s poročilom o lastninskem
preoblikovanju.

5. Seznanitev s poslovnimi rezultati za
obdobje 1993–1996 ter obravnava in spre-
jem letnega poročila za leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta skupščina sprejme letno
poročilo družbe za leto 1997 v predlaga-
nem besedilu.

6. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube
družbe oziroma delitvi dobička.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta skupščina sprejme sklep
o pokrivanju izgube oziroma delitvi dobička
v naslednjem besedilu:

Izguba iz leta 1993 znaša skupaj z reva-
lorizacijo 27,491.236,35 SIT in se pokriva
iz dela dobička za leto 1997 v višini izgube
in revalorizacije.

Dobiček iz leta 1994 znaša skupaj z re-
valorizacijo 62,259.532,68 SIT in se na-
meni za izplačilo dividend v bruto znesku
24,381.560 SIT, oziroma 70 SIT bruto na
delnico; ostanek dobička v višini
37,877.972,68 SIT, ostane nerazporejen.
Do izplačila dividende so upravičeni delni-
čarji, ki so na dan 20. 11. 1998 vpisani v
delniški knjigi družbe. Dividende bodo upra-
vičencem izplačane najkasneje do 24. 12.
1998.

Izguba iz leta 1995 znaša skupaj z reva-
lorizacijo 9,033.609,85 SIT in se pokriva iz
dela dobička za leto 1997 v višini izgube in
revalorizacije.

Dobiček iz leta 1996 znaša skupaj z re-
valorizacijo 2,492.792,55 SIT ostane ne-
razporejen.

Dobiček iz leta 1997 znaša
45,266.898,39 SIT se nameni za pokriva-
nje izgube iz leta 1993 in 1995 v skupni
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višini 36,524.846,20 SIT, ostanek dobička
v višini 8,742.052,19 SIT ostane nerazpo-
rejen.

V obdobju 1993–1997 ostane skupaj
49,112.817,42 SIT nerazporejenega do-
bička.

7. Sprejem sklepa o imenovanju revizor-
ja.

Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se za revizorja družbe za
poslovno leto 1998 imenuje revizijska hiša
P & S Revizija, d.o.o., Ljubljana.

8. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave in začasnega nadzornega sveta druž-
ba lahko oblikuje sklad lastnih delnic do
višine 5% od vrednosti osnovnega kapitala
družbe iz nerazporejenega dobička. Nad-
zorni svet sprejme na predlog uprave pra-
vila poslovanja s skladom lastnih delnic.
Družba lahko oblikuje sklad lastnih delnic
za vse  namene iz 240. člena zakona o
gospodarskih družbah.

9. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se razrešijo člani zača-
snega nadzornega sveta in izvolijo naslednji
člani nadzornega sveta: Alojz Penko, Simo-
na Čarman-Poberaj, Ladislav Pavčič.

Skupščina je seznanjena, da je svet de-
lavcev imenoval v nadzorni svet Jureta Pra-
njića in Edvarda Čuka.

10. Določitev sejnin za člane nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in začasnega nadzornega sveta se določi
sejnine članom nadzornega sveta v višini
35.000 SIT neto za predsednika in 25.000
SIT neto za člana 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 uresni-
čevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščen-
ci, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo
skupščine prijavili svojo udeležbo na sede-
žu uprave družbe in so vpisani v delniško
knjigo po stanju zadnjega dne prijave na
skupščino.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe v taj-
ništvu direktorja vsak delovni dan od 10. do
13. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo začasni
upravi v sedmih dneh od objave sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skupšči-
na ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane uro kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delnic.

Postojnska jama, turizem, d.d.,
Postojna,

začasna uprava

Št. 2-181 Ob-7037
Na podlagi 48. člena statuta družbe Gra-

fika Soča, grafična dejavnost in knjigotrš-
tvo, d.d., Sedejeva 4, Nova Gorica, zača-
sna uprava družbe vabi delničarje na

1. sejo skupščine
družbe Grafika Soča, d.d., Nova Gorica,

Sedejeva 4,
ki bo v četrtek, 12. 11. 1998 ob 13. uri

na sedežu družbe, Sedejeva 4, Nova Gori-
ca.

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 Danijela
Šuligoj in Lidija Marušič. Skupščini bo pri-
sostvovala notarka Eva Lučovnik.

3. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme poslovnik o delu skupščine v pred-
loženem besedilu.

4. Seznanitev s poročilom o lastninskem
preoblikovanju.

5. Seznanitev s poslovnimi rezultati za
obdobje 1993–1996.

6. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta skupščina sprejme letno
poročilo družbe za leto 1997 v predlaga-
nem besedilu.

7. Sprejem sklepa o delitvi dobička.
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta skupščina sprejme sklep
o delitvi dobička v naslednjem besedilu:

Ustvarjeni dobiček v letih 1993–1997
znaša 238,940.075,37 SIT, od česar se
12% nameni za izplačilo dividend tako, da
se izplača 100 SIT bruto na delnico, v treh
mesecih od sprejema tega sklepa.

Upravičenci do dividende so delničarji,
ki so na dan 12. 11. 1998 vpisani v delniški
knjigi družbe.

Ostanek dobička v višini
210,267.266,33 SIT ostane nerazporejen.

8. Sprejem sklepa o imenovanju revi-
zorja.

Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se za revizorja družbe za
poslovni leti 1997 in 1998 imenuje revizij-
ska družba Podboršek, k.d., Ljubljana.

9. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme predlagane spremembe in dopol-
nitve statuta družbe.

10. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se razrešijo člani zača-
snega nadzornega sveta in izvolijo naslednji
člani nadzornega sveta: Anton Batič, Goran
Simčič, Igor Zavrtanik, predstavnik delav-
cev.

11. Določitev sejnin za člane nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
določi sejnine članom nadzornega sveta v
višini 30.000 SIT bruto za predsednika in
20.000 SIT bruto za člana nadzornega
sveta.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščen-
ci, ki bodo pred sejo skupščine prijavili svo-
jo udeležbo na sedežu uprave družbe in so
vpisani v delniško knjigo na dan seje
skupščine.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe v taj-
ništvu direktorja vsak delovni dan od 10. do
13. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo začasni
upravi v sedmih dneh od objave sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skupšči-
na ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane uro kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delnic.

Grafika Soča, d.d., Nova Gorica
začasna uprava

Ob-7130
Začasna uprava družbe sklicuje na pod-

lagi 37. člena statuta delniške družbe ETP,
elektrotehniško podjetje za engineering, tr-
govino in proizvodnjo Kranj, d.d., Mirka Vad-
nova 11, Kranj

1. redno sejo skupščine
družbe ETP Kranj, d.d.,

ki bo v torek, dne 10. 11. 1998, ob 12.
uri v prostorih ETP Kranj, d.d., Mirka Vad-
nova 11.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in imenovanje organov skupšči-
ne.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog začasne uprave in
začasnega nadzornega sveta se imenujejo:
predsednik skupščine, dva preštevalca gla-
sov in notar.

2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave in začasnega nadzornega sveta se
potrdi predlagani dnevni red 1. seje skupš-
čine ETP Kranj, d.d.

3. Sprejem poslovnika o delu skupšči-
ne.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme poslovnik o delu skupščine v bese-
dilu, kot ga je predlagala začasna uprava.

4. Informacija o lastninskem preobliko-
vanju družbe.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta je
bila skupščina seznanjena s poročilom za-
časne uprave o lastninskem preoblikovanju
družbe, ki se vzame na znanje.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se za revizorja družbe za
poslovno leto 1998 imenuje revizorska hiša
Constantia.

6. Seznanitev s poslovanjem v letih
1993, 1994, 1995, 1996 in 1997 sprejem
poslovnega poročila za leto 1997 in sklepa-
nje o pokrivanju izgube ter delitvi dobička.
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Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta je
bila skupščina seznanjena s poslovanjem
družbe v poslovnih letih 1993, 1994, 1995,
1996 in 1997 ter sprejema letno poročilo
za leto 1997 in sklep o kritju izgube iz leta
1997 v višini 194,745.000 SIT. Ugotovlje-
na izguba se pokriva iz rezerv družbe in
dobička v naslednjih petih letih.

7. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se za člane nadzornega
sveta imenujejo Aleksander Troha, Goran
Čelesnik, Janez Petač in Andrej Križnar.
Skupščina je seznanjena, da sta v nadzor-
nem svetu predstavnika sveta delavcev Raj-
ko Čebokli in Ivan Furlan.

8. Sklepanje o določitvi višine sejnine za
člane nadzornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
določi višina sejnine za člane nadzornega
sveta v predlagani višini.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
lastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Delničarje naprošamo, da svojo udelež-
bo na skupščini prijavijo družbi pisno, naj-
kasneje pa tri dni pred izvedbo skupščine.

Vljudno prosimo udeležence, da se pri-
javijo ob prihodu na skupščino najmanj 30
minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo
s podpisom potrdili svojo prisotnost in prev-
zeli gradivo, potrebno za glasovanje.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled v tajništvu na sedežu
družbe od dneva sklica skupščine, in sicer
vsak delovni dan od 9. do 12. ure pri Maji
Moračanin.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda sporočijo začasni upravi
družbe, in sicer v roku 7 dni od dneva obja-
ve sklica. Predlogi morajo biti pisni, obraz-
loženi in posredovani na sedežu družbe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi enourni odmor, po kate-
rem se skupščina ponovi. Skupščina bo v
drugem sklicu veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.

ETP Kranj, d.d.,
začasna uprava

Ob-7131
Na podlagi 7. točke statuta družbe KE-

MA, Puconci, d.d., Puconci 109, začasna
uprava družbe vabi delničarje na

1. sejo skupščine
družbe KEMA Puconci, d.d., Puconci

109,
ki bo v ponedeljek, dne 16. 11. 1998

ob 12. uri na sedežu družbe, Puconci 109.
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 Branka
Ouček in Milan Hašaj.

Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Andrej Rošker.

3. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme poslovnik o delu skupščine v pred-
loženem besedilu.

4. Seznanitev s poročilom o lastninskem
preoblikovanju.

5. Seznanitev s poslovnimi rezultati za
obdobje 1993–1996.

6. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta skupščina sprejme letno
poročilo družbe za leto 1997 v predlaga-
nem besedilu.

7. Sprejem sklepa o razporeditvi dobič-
ka za obdobje 1993–1997.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta skupščine sprejme sklep,
da se revaloriziran dobiček za obdobje
1993 do 1996 v višini 128,085.618,15
SIT razporedi:

– 40,209.010 SIT za dividende, kar zna-
ša 185 SIT bruto dividende na delnico;

– 3,000.000 SIT nagrada upravi in nad-
zornemu svetu;

– ostali del dobička za obdobje 1993–
1996 v višini 84,876.608,15 SIT ostane
nerazporejen.

Upravičenci za plačilo dividend so delni-
čarji, vpisani v delniški knjigi pri KDD na dan
15. 11. 1998.

Dividende in nagrade se izplačajo do 31.
12. 1998.

Dobiček iz leta 1997 v višini
89,840.407,47 SIT ostane nerazporejen.

8. Sprejem sklepa o imenovanju revi-
zorja.

Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se za revizorja družbe za
poslovni leti 1997 in 1998 imenuje revizij-
ska hiša AUDIT, d.o.o., Murska Sobota,
Lendavska 18.

9. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se razrešijo člani zača-
snega nadzornega sveta in izvolijo naslednji
člani nadzornega sveta: Monika Rozman,
Vinko Plemenitaš, Viktor Šbül, Ludvik No-
vak, predstavnik delavcev, Stanko Polajner,
predstavnik delavcev.

10. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave in začasnega nadzornega sveta druž-
ba oblikuje sklad lastnih delnic do višine
10% od vrednosti osnovnega kapitala, iz
naslova prostih rezerv, oblikovanih nad za-
konskimi ter revalorizacijskega popravka
prostih rezerv.

Nadzorni svet družbe sprejme na pred-
log uprave pravila poslovanja s skladom last-
nih delnic. Družba oblikuje sklad lastnih del-
nic za namene iz prve, druge in tretje alinee
prvega odstavka 240. člena ZGD.

11. Določitev sejnin za člane nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in začasnega nadzornega sveta se določi
sejnine članom nadzornega sveta v višini
35.000 SIT neto za predsednika in 25.000
SIT neto za člana nadzornega sveta.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zasotpniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščen-
ci, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupš-
čine pisno prijavili svojo udeležbo na sede-
žu uprave družbe in so vpisani v delniško
knjigo po stanju zadnjega dne prijave na
skupščino.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe v ra-
čunovodskem sektorju vsak delovni dan od
10. do 13. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo začasni
upravi v sedmih dneh od objave sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skupš-
čina 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.

KEMA, d.d., Puconci,
začasna uprava

Ob-7176
Nadzorni svet Pulsar, pooblaščene inve-

sticijske družbe, d.d., Ljubljana, Dalmatino-
va 2, na podlagi zakona o gospodarskih
družbah in točke IX. statuta Pulsar, poob-
laščene investicijske družbe, d.d., Ljublja-
na, sklicuje

4. skupščino delničarjev
Pulsar, pooblaščene investicijske

družbe, d.d., Ljubljana,
ki bo v sredo, 11. novembra 1998 ob

12. uri, na sedežu družbe, Dalmatinova 2,
Ljubljana, s predlaganim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani or-

gani skupščine.
3. Sprejem poslovnega poročila za leto

1997 z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o

poslovanju družbe za leto 1997.
4. Sprejem sklepa o pokritju izgube.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano

pokrivanje izgube.
5. Sprejem sklepa o spremembi statuta.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana

sprememba statuta.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizijo poslovanja v

letu 1998 se sprejme predlagana revizijska
hiša.

7. Predlogi delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti za-
stopniki, ki so vpisani v delniški knjigi pri
KDD klirinško depotni družbi na dan 1. 11.
1998, kar dokazujejo s potrdilom KDD in
prijavijo udeležbo na skupščini s priporoče-
no pošiljko najmanj tri dni pred zasedanjem
skupščine.

Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedala na istem
mestu 11. novembra 1998 ob 13. uri (po-
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novni sklic). Ob ponovnem sklicu skupščina
veljavno odloča ne glede na višino prisotne-
ga in zastopanega kapitala.

Gradivo za skupščino je vsem delničar-
jem na vpogled na sedežu družbe Dalmati-
nova 2, Ljubljana, vsak delovni dan od 9. do
12. ure.

Pulsar, d.o.o., Ljubljana
predsednik nadzornega sveta

Ob-7177
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 7.3. točke statuta del-
niške družbe Inles, Trgovina, d.d., Merhar-
jeva 3, Ribnica, sklicujemo

1. skupščino družbe,

ki bo v četrtek, 12. 11. 1998 ob 12. uri,
v sejni sobi na sedežu družbe Inles, d.d.,
Kolodvorska 22, 1310 Ribnica.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupš-
čine.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta:

– ugotovi se sklepčnost skupščine,
– za predsednika skupščine se imenuje

Branko Košmrlj,
– za preštevalki glasov se imenujeta Ma-

teja Stanič Rudolf iz podjetja RR & CO.,
d.o.o., Belvedere b.š., Koper in Milka Ben-
čina.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
mag. Nina Češarek.

2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: skupščina sprej-
me poslovnik o delu skupščine družbe v
predlaganem besedilu.

3. Obravnava poročila začasne uprave o
poteku lastninskega preoblikovanja.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: skupščina potrdi
poročilo o poteku lastninskega preoblikova-
nja.

4. Seznanitev s poslovnimi rezultati za
obdobje 1993 do 1996.

5. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1997.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: skupščina sprej-
me letno poročilo za leto 1997 z mnenjem
revizorja.

6. Sprejem sklepa o delitvi dobička in
pokrivanju izgube za obdobje 1993 do
1997.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: skupščina sprej-
me sklep o delitvi dobička v naslednjem
besedilu: nerazporejeni dobiček, ustvarjen
v letih 1993 do 1997 v višini
75,938.252,23 SIT in pripadajočo revalori-
zacijo v višini 30,499.577,54 SIT se deli
za:

  1. Pokrivanje izgube iz leta 1994 v viši-
ni 10,379.536,59 SIT in pripadajočo reva-
lorizacijo 3,037.419,76 SIT.

  2. Oblikovanje sklada lastnih delnic v
višini 17,710.800 SIT.

  3. Nerazporejen ostane dobiček z re-
valorizacijo v skupni višini 75,310.073,42
SIT.

7. Sprememba sedeža družbe.
Predlog začasne uprave in začasnega

nadzornega sveta: zaradi preimenovanja uli-
ce je novi sedež družbe Merharjeva 3, 1310
Ribnica.

8. Obravnava in sprejem sprememb sta-
tuta in čistopisa statuta.

Predlog začasne uprave in začasnega
nadzornega sveta: sprejmejo se spremem-
be statuta v predloženem besedilu in čisto-
pis statuta. Nadzorni svet se pooblasti, da
besedilo statuta uskladi s sprejetimi spre-
membami statuta in izdela njegovo prečiš-
čeno besedilo s preštevilčenjem členov.

9. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa začasne uprave in zača-

snega nadzornega sveta: oblikuje se sklad
lastnih delnic v višini 10% osnovnega kapi-
tala.

10. Imenovanje revizorja družbe za po-
slovno leto 1998.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: za poslovno leto
1998 se za revizorja imenuje revizijska druž-
ba Boniteta, d.o.o., iz Velenja.

11. Izvolitev nadzornega sveta.
Predlog sklepa začasnega nadzornega

sveta: razrešijo se člani nadzornega sveta in
izvolijo trije člani nadzornega sveta, pred-
stavniki delničarjev, skupščina se seznani s
članoma nadzornega sveta, predstavniko-
ma delavcev.

12. Določitev sejnin za člane nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: določi se sejnina
članom nadzornega sveta v višini 30.000
SIT neto za predsednika in 20.000 SIT neto
za člana nadzornega sveta.

13. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji ali njihovi pooblaščeni zastopniki (upra-
vičenci).

Pogoj za udeležbo na skupščini je prija-
va do tri dni pred dnem zasedanja na sede-
žu družbe Inles, Trgovina, d.d., Merharjeva
3, Ribnica, osebno ali s priporočeno pošto
oziroma po faksu. Ob prihodu se morajo
udeleženci izkazati z osebnim dokumentom,
pooblaščeni zastopniki pa morajo predložiti
tudi pisno pooblastilo.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje istega dne ob
13. uri, ne glede na višino zastopanega ka-
pitala.

Gradivo s predlogi sklepov je na vpogled
upravičencem na sedežu družbe Inles, Tr-
govina, d.d., Merharjeva 3, Ribnica, vsak
delovni dan od 7. do 15. ure.

Inles, Trgovina, d.d.,
začasna uprava

Št. 118/98 Ob-7226
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah sklicujem

4. skupščino
Varnostne agencije Kočevje, d.d.,
ki bo v četrtek, 5. 11. 1998 ob 18. uri, v

konferenčni sobi Hotela Valentin v Kočevju,
Trg zbora odposlancev 64.

Za sejo skupščine predlaga uprava na-
slednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine družbe, ugotovi-
tev sklepčnosti.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: uprava otvori skupščino in ugotovi
sklepčnost.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: izvolijo se predlagani organi skupšči-
ne po predlogu uprave.

3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: ime-

nuje se revizor po predlogu nadzornega sve-
ta.

4. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila z zaključnim računom za leto 1997 z
mnenjem revizorja.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se poslovno poročilo in za-
ključni račun za leto 1997 z mnenjem revi-
zorja.

5. Sprejem sklepov o delitvi dobička za
leto 1997.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se predlagan način delitve
dobička za leto 1997.

Gradivo od 2. do 4. točke dnevnega
reda bo na vpogled delničarjem na sedežu
družbe v Kočevju, Kidričeva 8, vsak delov-
nik med 7. in 15. uro.

Udeležba na skupščini
Delničarji morajo svojo udeležbo na

skupščini družbe prijaviti najkasneje 3 dni
pred sejo skupščine vodji pisarne na sede-
žu družbe v Kočevju, Kidričeva 8.

Navodilo za glasovanje
O vseh točkah dnevnega reda je glaso-

vanje javno. Sklepe delničarji sprejemajo z
navadno večino oddanih glasov. Vsaka del-
nica ima en glas.

Delničar lahko za glasovanje pisno poob-
lasti tretjo osebo.

Če bo tokratni sklic skupščine nesklep-
čen, bomo skupščino ponovili 6. 11. 1998
ob 18. uri, na istem kraju.

Varnostna agencija Kočevje, d.d.,
uprava

Ob-7224
Skladno z določili 18. člena statuta Her-

mes Plus d.d. sklicujem

9. redno skupščino
Hermes Plus d.d.,

ki bo v četrtek, 12. 11. 1998 na sedežu
družbe Hermes Plus d.d., na Šlandrovi ulici
2, Ljubljana-Črnuče ob 16. uri.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in potrditev nje-

nih organov.
Predlog sklepa št. 1: izvolijo se organi

skupščine ter imenujeta zapisnikar in notar
po predlogu sklicatelja.

2. Letno poročilo o poslovanju delniške
družbe Hermes Plus d.d. za leto 1997.

Predlog sklepa št. 2: sprejme se predla-
gano letno poročilo delniške družbe Her-
mes Plus d.d. Ljubljana za leto 1997.

3. Revizijsko poročilo.
Predlog sklepa št. 3: sprejme se revizij-

sko poročilo o poslovanju delniške družbe
Hermes Plus d.d. za leto 1997.

4. Mnenje nadzornega sveta o poslova-
nju družbe Hermes Plus d.d. za leto 1997.

5. Predlog delitve čistega dobička.
Predlog sklepa št. 5:
a) dobiček, ustvarjen v letu 1997 znaša

322,580.000 SIT in ostane nerazporejen.
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b) nerazporejeni čisti dobiček iz prete-
klih let, povečan za njegov revalorizacijski
popravek znaša skupaj 220,324.396,13
SIT. Sestoji se iz:

1. prenesenega dobička iz leta 1994
v znesku 1,314.561,84 SIT

2. prenesenega dobička iz leta 1995
v znesku 116,936.012,76 SIT

3. revalorizacijskega popravka neraz-
porejenega dobička preteklih let v znesku
102,073.821,53 SIT.

Nerazporejeni čisti dobiček iz leta 1994
in delno iz leta 1995, povečan za njegov
revalorizacijski popravek se izplača v višini
112,981.480 SIT kot:

1. Dividende v skupnem znesku
69,981.480 SIT, kar znaša 2.228 SIT brut-
to na delnico. Dividenda se izplača v 12
mesečnih obrokih, ki zapadejo v plačilo
25-tega dne v mesecu. Prvi obrok zapade v
plačilo do 25.01.1999.

Posameznim delničarjem, katerih
skupni znesek dividende ne presega
50.000 SIT, se dividenda izplača v enkrat-
nem znesku do 31.01.1999.

Do izplačila dividend so upravičeni vsi
delničarji, ki so na dan zasedanja skupščine
delniške družbe lastniki delnic družbe Her-
mes Plus d.d.

2. Udeležbo v dobičku delavcem druž-
be oziroma odvisnih družb glede na uspe-
šnost, doseženo v letu 1998 po predlogu
uprave v skupnem znesku 43,000.000 SIT.
Izplačilo bo izvršeno do 31.01.1999.

Preostali del dobička iz preteklih let
ostane nerazporejen.

6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1998.

Predlog sklepa št. 6: za revizorja raču-
novodskih izkazov družbe Hermes Plus d.d.
Ljubljana in konsolidiranih računovodskih iz-
kazov družbe Hermes Plus d.d. Ljubljana in
njenih odvisnih družb za poslovno leto 1998
se imenuje revizorska družba KPMG Slov-
enija d.o.o., Dunajska c. 21, 1000 Ljublja-
na.

7. Sprememba statuta v poglavju “Os-
novni kapital” in “Delnice”.

Predlog sklepa št. 7: spremenita se prvi
in drugi odstavek točke pet veljavnega sta-
tuta družbe tako, da se glasita:

“Osnovni kapital družbe znaša
314,100.000 SIT.

Osnovni kapital družbe je razdeljen na
31.410 navadnih imenskih delnic z nomi-
nalno vrednostjo 10.000 SIT.”

Doda se nova alineja, ki se glasi:
“g) povečanja osnovnega kapitala iz

sredstev družbe s preoblikovanjem neraz-
deljenega dobička v znesku 209,400.000
SIT doseženega v letih 1994, 1995 in
1996, po sklepu skupščine delničarjev z
dne 23.06.1997.”

Spremeni se drugi odstavek točke šest
veljavnega statuta tako, da se številki
10.470 spremenita v številki 31.410.

Črta se peti odstavek točke šest veljav-
nega statuta.

8. Spremembe statuta v poglavju “Na-
domestitev izdanih delnic”.

Predlog sklepa št. 8: spremenita se če-
trti in peti odstavek točke sedem veljavnega
statuta družbe tako, da se glasita:

“Do izdaje materializiranih delnic bo druž-
ba delničarjem izdajala potrdila o tem, koli-

ko in kakšnih delnic ima posamezen delni-
čar.

Družba je dolžna izdati delničarjem potr-
dila iz prejšnjega odstavka najkasneje v ro-
ku šestih mesecev po vsakokratni izdaji skle-
pa o vpisu spremembe osnovnega kapitala
družbe v sodni register pristojnega sodišča.”

9. Sprememba statuta v poglavju “Deli-
tev dobička in pokrivanje izgub”.

Predlog sklepa št. 9: doda se nov, peti,
šesti, sedmi in osmi odstavek točke dva-
najst veljavnega statuta družbe tako, da se
glasi:

“Uprava družbe lahko med trajanjem po-
slovnega leta, po predhodni odobritvi nad-
zornega sveta družbe, na podlagi periodič-
nega obračuna s sklepom določi, da se del-
ničarjem izplača vmesno dividendo.

Vmesno dividendo se sme izplačati le,
če letni poslovni obračun za poslovno leto
pred letom, v katerem se bo izplačala, izka-
zuje dobiček in se v tekočem letu dobiček
predvideva.

Kot vmesno dividendo se lahko izplača
največ polovica zneska, ki ostane od pred-
videnega dobička po oblikovanju rezerv in
ne več kot polovico dobička, doseženega v
preteklem letu.

Do izplačila vmesne dividende so upravi-
čeni vsi delničarji, ki so na dan sprejetja
sklepa o izplačilu vmesne dividende vpisani
v delniško knjigo družbe Hermes Plus d.d..”

10. Sprememba statuta v poglavju “Sklic
skupščine”.

Predlog sklepa št. 10: spremenita se
peti in šesti odstavek točke osemnajst ve-
ljavnega statuta družbe tako, da se glasita:

“Dnevni red zasedanja skupščine se sku-
paj s predlogi sklepov objavi v dnevnem
časopisu Delo najmanj trideset dni pred za-
sedanjem skupščine.

Uprava lahko objavi predlog sklepov tudi
ločeno od dnevnega reda, vendar najka-
sneje deset dni po objavi dnevnega reda in
ne kasneje kot dvajset dni pred zasedanjem
skupščine. V primeru, da je predlagana
sprememba statuta družbe, se v objavi na-
vede kraj, kjer je delničarjem dostopno be-
sedilo predlaganih sprememb.”

Spremeni se osmi odstavek točke osem-
najst veljavnega statuta družbe tako, da se za
besedo pooblastilom pika nadomesti z veji-
co in za vejico doda besedilo, ki se glasi:

“, ki ga je potrebno predložiti družbi naj-
manj deset dni pred zasedanjem skupščine.”

11. Sprememba statuta v poglavju “Za-
sedanje skupščine”.

Predlog sklepa št. 11: spremeni se prvi
odstavek točke devetnajst veljavnega statu-
ta družbe tako, da se glasi:

“Sejo skupščine vodi predsednik, ki ga
izmed delničarjev in njihovih pooblaščen-
cev na predlog uprave izvolijo delničarji na
skupščini . Delničarji na enak način izvolijo
tudi namestnika predsednika.”

12. Sprememba statuta v poglavju “Upra-
va”.

Predlog sklepa št. 12: spremeni se četr-
ti odstavek točke sedemindvajset veljavne-
ga statuta družbe tako, da se glasi:

“Uprava šteje skupaj s predsednikom tri
člane do pet članov. Število članov uprave
določi nadzorni svet družbe in je odvisno od
poslovne politike družbe in trenutnih po-
treb.”

13. Sprememba v poglavju “Povečanje
in zmanjšanje osnovnega kapitala”.

Predlog sklepa št. 13: doda se nov prvi,
drugi, tretji, četrti in peti odstavek točke
šestintrideset veljavnega statuta družbe ta-
ko, da se glasi:

“Uprava je pooblaščena, da se v petih
letih po vpisu te spremembe statuta družbe
v sodni register poveča osnovni kapital druž-
be za 150,000.000 SIT, tako da skupaj
znaša 464,100.000 SIT z izdajo novih del-
nic za denarne in stvarne vložke.

V primeru, da se izdajo nove delnice za
stvarne vložke, je potrebno soglasje nad-
zornega sveta družbe.

Po petih letih od vpisa te spremembe
statuta družbe v sodni register lahko
skupščina sprejme sklep o odobrenem ka-
pitalu za nadaljnih pet let po vpisu spre-
membe statuta v sodni register, ki ga sprej-
me z najmanj tričetrtinsko večino pri sklepa-
nju zastopanega osnovnega kapitala.

V kolikor se poveča odobreni osnovni
kapital družbe z izdajo novih delnic za de-
narne in stvarne vložke za 150,000.000
SIT pred iztekom pet let od vpisa te spre-
membe v sodni register, lahko skupščina
sprejme sklep o odobrenem kapitalu sklad-
no z določili ZGD za nadaljnjih pet let po
vpisu spremembe statuta v sodni register.
Tudi to spremembo sprejme skupščina del-
ničarjev družbe z najmanj tričetrtinsko veči-
no pri sklepanju zastopanega osnovnega
kapitala.

Uprava lahko s soglasjem nadzornega
sveta izključi v celoti ali deloma prednostno
pravico do novih delnic.”

Dosedanji prvi odstavek te točke posta-
ne šesti odstavek.

Gradivo za skupščino si je mogoče ogle-
dati vsak dan v času od 9. do 12. ure, do
seje skupščine, pri poslovni sekretarki.

Skupščina veljavno odloča, če so navzo-
či delničarji z glasovalno pravico, ki pred-
stavlja vsaj 20% zastopanega osnovnega ka-
pitala. Če ob času, ko je sklicana ta skupšči-
na le ta ne bo sklepčna, bo ponovno zase-
danje skupščine dne 12. 11. 1998 ob 18.
uri v prostorih Hermes Plus d.d., Šlandrova
2, Ljubljana-Črnuče.

Tedaj bo skupščina odločala ne glede
na procent zastopanega osnovnega kapi-
tala.

Pravico do udeležbe na tem zasedanju
skupščine imajo delničarji oziroma njihovi
zakoniti zastopniki oziroma pooblaščenci.

V primeru, da se namesto delničarjev
udeležijo zasedanja skupščine njihovi poob-
laščenci, mora biti pooblastilo pisno.

Za udeležbo na zasedanju skupščine in
za uresničevanje glasovalne pravice je po-
trebna predhodna prijava pri poslovni se-
kretarki, ki bo zbirala prijave do pričetka
zasedanja skupščine pri vhodu v sejno so-
bo, kjer bodo prijavljeni delničarji oziroma
njihovi zastopniki tudi podpisali prejem gla-
sovnic.

Po vseh točkah dnevnega reda je glaso-
vanje javno z glasovnicami.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se morajo ob prijavi izkazati z osebnim do-
kumentom (osebno izkaznico, tujci s pot-
nim listom).

Hermes Plus d.d.
predsednik uprave
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Razne objave

Su 96/98-1 Ob-7221
Na podlagi 6. člena uredbe o odprodaji,

oddaji ali zamenjavi nepremičnin in premič-
nin v lasti Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
52/98) razpisuje Ustavno sodišče Republi-
ke Slovenije, Beethovnova ul. 10, Ljublja-
na,

javno dražbo
za prodajo osebnega avtomobila

znamke Renault  R 19, 1.4 Limited,
4V, letnik 1995, po izklicni ceni

1,250.000 SIT
Javna dražba je ustna s 5.000 SIT, kot

najnižjim zneskom višanja.
Javna dražba bo 26. oktobra 1998, ob

10. uri, v razpravni dvorani sodišča, 1. nad-
stropje, Beethovnova 10, Ljubljana. Uspe-
šni dražitelj sklene v dveh delovnih dnevih
po dražbi kupno pogodbo z ustavnim so-
diščem in to tako, da je celotna kupnina
poravnana v petih delovnih dneh od dneva
sklenitve pogodbe na žiro račun št.
50100-630-10014 sklic na št. 784000.
Dražitelj plača prometni davek.

Pred dražitvijo morajo vsi dražitelji polo-
žiti kavcijo in to v znesku 10% izklicne cene.
Kavcijo se nakaže na žiro račun Ustavnega
sodišča št. 50100-637-55167. Po končani
javni dražbi se kavcijo vrne tistim dražite-
ljem, ki na dražbi niso uspeli. Uspelemu
dražitelju se položena kavcija všteje v kup-
nino.

Interesenti si pred dražbo lahko ogleda-
jo avtomobil, ki je predmet dražbe in to 26.
oktobra 1998, med 8. in 9.50, pred Ustav-
nim sodiščem RS, Beethovnova ul. 10, v
Ljubljani, kjer bodo dobili tudi vsa pojasnila.

Dražitelji morajo pred dražbo predložiti
tudi dokazilo o plačilu davkov in prispevkov
in zapadlih obveznosti do svojih upnikov.

Ustavno sodišče Republike Slovenije

Št. 1086/98 Ob-7059
GIM, d.o.o., Maribor, po pooblastilu Jav-

nega podjetja Dravske elektrarne Maribor,
d.o.o., na podlagi sklepa 9. redne seje nad-
zornega sveta z dne 23. 3. 1998 o prodaji
nepremičnin, razpisuje

zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Predmet prodaje in vrednost:
– poslovni prostor, lokal št. 1 v pritličju

in visokem pritličju poslovno-stanovanjske-
ga objekta, Slovenska ul. 31, Maribor, v
izmeri 101,06 m2, pripisan vl. št. E-28/B-6,
k.o. Maribor-grad. Valorizirana ocenjena
vrednost nepremičnine na dan 30. 6. 1998
znaša 14,681.661,70 SIT;

– poslovni prostor, lokal št. 7 v pritličju
in visokem pritličju poslovno-stanovanjske-
ga objekta Gospejna ul. 14–16, Maribor, v
izmeri 125,75 m2, pripisan vl. št. E-27/B,
k.o., Maribor-grad. Valorizirana ocenjena
vrednost nepremičnine na dan 30. 6. 1998
znaša 18,932.828,30 SIT.

Nepremične so v najemu, s predkupno
pravico najemnikov. Prodajajo po sistemu
zbiranja ponudb, po načelu videno-kuplje-
no.

2. Pogoji zbiranja ponudb
Prijavo za razpis lahko pošljejo fizične

osebe, ki predložijo potrdilo o državljanstvu
Republike Slovenije in pravne osebe, ki so
registrirane in imajo sedež v Republiki Slo-
veniji in predložijo registracijo podjetja.

Prijavi na razpis je potrebno priložiti potr-
dilo o plačani varščini, ki znaša 10% od
navedene izklicne cene. Varščino je treba
plačati na žiro račun GIM, d.o.o., Maribor,
št. 51800-601-53888. Varščino je treba
vplačati najkasneje do zaključka zbiranja po-
nudb, s pripisom “varščina za ponudbo”.

3. Rok za predložitev ponudb je 20. 10.
1998.

Ponudbe morajo prispeti istega dne naj-
kasneje do 10. ure, na naslov: GIM, d.o.o.,
Miklošičeva ul. 4, 2000 Maribor.

4. Pisna ponudba mora vsebovati:
– naziv kupca in njegov točen naslov,
– ponujeno ceno preračunano tudi v

nemške marke po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan ponudbe,

– plačilne pogoje, pri čemer je treba
upoštevati, da mora biti celotna kupnina pla-
čana v roku 15 dni po obojestranskem pod-
pisu kupoprodajne pogodbe, pri tem pa se
nemška marka preračuna v tolarsko proti-
vrednost po srednjem tečaju Banke Slove-
nije,

– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe oziroma izpis iz sodnega regi-
stra za pravne osebe, ki pa ne sme biti
starejši od treh mesecev na dan odpiranja
ponudb,

– potrdilo o plačilu varščine.
Ponudbo mora podpisati pooblaščena

oseba.
Nepravočasne in nepopolne ponudbe ne

bodo upoštevane.
5. Odpiranje ponudb bo 22. 10. 1998

ob 10. uri, na sedežu agencije GIM, d.o.o.,
Maribor, Miklošičeva ul. 4.

Predstavniki ponudnikov pravnih oseb
morajo predložiti pooblastilo o zastopanju.

6. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v 8
dneh po končanem roku za odpiranje.

7. Prodajalec si pridržuje pravico, da po
lastni presoji ne sklene prodajne pogodbe s
ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno oziro-
ma ne sklene pogodbe z nobenim ponudni-
kom.

8. Prometni davek plača prodajalec.
Stroške v zvezi s prenosom lastništva plača
kupec.

9. Varščina bo najugodnejšemu ponud-
niku vračunana v kupnino, drugim ponudni-
kom pa brez obresti vrnjena v 15 dneh po
končani izbiri.

10. Izbrani ponudnik mora skleniti po-
godbo o nakupu nepremičnine v 8 dneh po
prejemu povabila za sklenitev pogodbe,
kupnino pa vplačati v pogodbenem roku,
sicer bo pogodba razveljavljena, varščina
pa zadržana.

11. Kupec pridobi lastninsko pravico na
kupljeni nepremičnini šele po vplačilu celot-
ne kupnine.

12. Ponudbe morajo prispeti v zaprtih
ovojnicah ter biti označene: “Ponudba DEM,
d.o.o. – Ne odpiraj!”

GIM, d.o.o., Maribor

Ob-7060
Lesnina Interles, d.o.o., v stečaju, Du-

najska 21, Ljubljana, objavlja na podlagi
sklepa stečajnega senata

javno zbiranje ponudb

1. za 17 delnic Slovenske izvozne druž-
be, d.d., Ljubljana. Nominalna vrednost 1
delnice je 10.000 SIT. Izhodiščna cena za
delnico je 11.000 SIT,

2. za 2794 delnic družbe Lesnina Zuna-
nja Trgovina, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 21.
Izhodiščna cena za 2794 delnic je
22,000.000 SIT,

3. za 30,64% poslovni delež v družbi
Lesnina Finance, d.o.o., Ljubljana, Parmo-
va 53. Izhodiščna cena za poslovni delež je
61,000.000 SIT,

4. za 8,34% poslovni delež v družbi Le-
snina RI, d.o.o., Ljubljana, Parmova 53. Iz-
hodiščna cena je 62.000 SIT.

Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bo-
do enake ali višje od izhodiščne cene.

Ponudniki so lahko pravne osebe ali fi-
zične osebe. Ponudbe z dokazili o izpolnje-
vanju prej navedenih pogojev pošljite v za-
prtih kuvertah z oznako “Ponudba Lesnina
Interles” na naslov Lesnina Interles, d.o.o.,
v stečaju, Dunajska 21, Ljubljana. Upošte-
vane bodo ponudbe, ki bodo prispele naj-
kasneje do vključno 3. 11. 1998 in za kate-
re bo do tega datuma plačana varščina v
višini 10% od izhodiščne cene.

Javno odpiranje ponudb bo na Okrož-
nem sodišču v Ljubljani in to 5. 11. 1998
ob 10. uri, v sobi št. 352.

Plačila varščine so oproščeni zastavni
upniki. Plačana varščina bo upoštevana pri
plačilu kupnine. Ponudniki bodo o izidu raz-
pisa obveščeni najkasneje v 15 dneh po
odpiranju ponudb. Ponudnikom, ki bodo
vplačali varščino in ki ne bodo izbrani kot
kupci, bo varščina vrnjena v treh dneh po
opravljeni izbiri.

Varščina se vplača na žiro račun Lesnine
Interles, d.o.o., v stečaju št.
50102-690-0921011.

Izbrani kupec mora skleniti kupoprodaj-
no pogodbo v osmih dneh po opravljeni
izbiri najugodnejšega ponudnika. Stroške
sestave notarskih zapisov nosi kupec.

Kupec je dolžan plačati kupnino najka-
sneje v 15 dneh po sklenitvi pogodbe. Last-
ninska pravica na kupljenih delnicah oziro-
ma poslovnih deležih preide na kupca s
plačilom celotne kupnine ali ob zavarovanju
plačila kupnine z bančno garancijo.

Informacije o deležih in delnicah, ki so
predmet prodaje, so na voljo na tel.
061/301-802.

Lesnina Interles, d.o.o., v stečaju

Št. 136/98 Ob-7042
Gojak Jože, s. p., Lustrum, Sežana, Par-

tizanska cesta 28, skladno 76. členu zakona
o gospodarskih družbah, objavljam preneha-
nje poslovanja z 31. 12. 1998, zaradi usta-
novitve družbe po desetem odstavku 410.
člena zakona o gospodarskih družbah.
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Ob-7043
Gojak Danica, s. p., Kopiranje in fotoko-

piranje, Sežana, Partizanska cesta 28,
skladno 76. členu zakona o gospodarskih
družbah, objavljam prenehanje poslovanja z
31. 12. 1998, zaradi ustanovitve družbe po
desetem odstavku 410. člena zakona o gos-
podarskih družbah.

Ob-7044
Slovenica, zavarovalniška hiša, d.d.,

Ljubljana, Celovška 206, preklicuje polico
za obvezno zavarovanje: 167195.

Ob-7045
General parcel, špedicija in logistika,

d.o.o., Letališka 10a, 2312 Orehova vas,
preklicuje štampiljko velikosti 30 mm × 10
mm, z vsebino: General parcel, špedicija in
logistika, d.o.o., 2312 Orehova vas.

Ob-7195
Mikolič, d.o.o., Proizvodno, trgovsko in

storitveno podjetje, Savinjska c. 35, 1420
Trbovlje, preklicuje izjavo o ustreznosti vozi-
la št. A273980 z dne 18. 12. 1997 in enot-
no carinsko listino št. 4187 z dne 22. 4.
1997.

Št. 2-1/25 Ob-7214
Območna obrtna zbornica Idrija prekli-

cuje reprezentativno obrtno dovoljenje na
ime Bolčina Jožef, Ulica Sv. Barbare 8,
5280 Idrija.

Ob-7233
Stečajna upraviteljica odvetnica Maja

Ramšak, preklicuje štampiljko družbe J&J,
d.o.o., Domžale, Mačkovci 63.

Št. 123-20/98 Ob-7232
Matkovič Srečko, roj. 30. 12. 1963, sta-

nujoč Dolenji Suhor 2, p. Dragatuš, prekli-
cuje delovno knjižico pod zap. št. 9096, z
dne 16. 7. 1981.

Ob-7248
Slovenska ljudska stranka, Mestni odbor

Ljubljana, Linhartova 13, Ljubljana, prekli-
cuje žig, ki je okrogel, premera 35 mm s
stiliziranim žitnim klasom v sredini in ob ro-
bu z napisom: Slovenska ljudska stranka,
Mestni odbor Ljubljana. Žig ni oštevilčen.

Avto Triglav, d.o.o., Dunajska 122, Ljub-
ljana, preklicuje zavarovalno polico, št.
O 0194735. s-68416

Bajramović Rasim, Jamova ul. 48, Ljub-
ljana, preklicuje originalni izvod priglasitve-
nega lista, opr. št. 28-2668/98, izdan
30. 3. 1998. s-68379

Božičnik Anton, Reštanj 70, Koprivnica
pri Brestani, preklicuje obrtno dovoljenje,
št. 039844/0037/00-29/1995. g-68511

Brodnjak Vesna, Gorišnica 24b, Gori-
šnica, preklicuje odločbo o obrtnem dovo-
ljenju št. 060280/2006/01-52/1996.
g-68230

Čivgin Tanja, Cankarjeve brigade 22,
Ivančna Gorica, preklicuje priglasitveni list
opr. št. 06-1536/95. s-68133

Hržič Alojz, Celjska 9, Maribor, preklicu-
je priglasitveni list, št. 064-2928/94, izdala
UE Maribor. m-1901

ITA-Plus, d.o.o., Trubarjeva 14, Ljublja-
na, preklicuje štampiljki z napisom ITA-Plus
d.o.o. Ljubljana, druga pa z istim napisom
samo, da je pod napisom Ljubljana številka
2. s-68473

Lipičar Pahor Emica, Gradnikove briga-
de 11, Nova Gorica, preklicuje priglasitveni
list, opr. št. 37-746/95, izdan 1. 1. 1996 v
Novi Gorici. g-68259

Merkur, d.d., Gregorčičeva 8, Kranj,
preklicuje uradno potrdilo za registracijo
vozila CITROEN AX, št. šas.
VF7ZALJ0012LJ9411. s-68075

Pavletič Andrej, Nazorjeva 10, Izola, pre-
klicuje obrtno dovoljenje, št. 013-13/93.
g-68512

Pečanin Suad, II. Prekomorske brigade
24, Koper, preklicuje obrtno dovoljenje in
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
016217/0837/00-23/1995 z dne 6. 3.
1996. p-68090

Porsche Slovenija, Bravničarjeva 5, Ljub-
ljana, preklicuje potrdilo o homologaciji za
vozilo SEAD Cordoba 1.9 SDI, št.
AO239579, št. šasije
WVWZZZ6KZVR170074, št. motorja
AEY048280. s-68485

Rustja Ciril, Potoče 33, Dobravlje, pre-
klicuje priglasitveni list, št. 01-0517/94, iz-
dala Davčna uprava RS, Davčni urad Nova
Gorica, izpostava Ajdovščina, 1. 11. 1994.
g-68304

Sajko Tonček, Rjavica 11, Rogaška Sla-
tina, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
054-1134/97, izdan 1. 2. 1997. p-68091

Slanc Martin, Čurile 14b, Metlika, pre-
klicuje odločbo OZS, št.
011498/0391/02-44/1995. g-68510

Štimac Barbara, Kocjanova ulica 6, Ljub-
ljana, preklicuje obrtno dovoljenje št.
033576/2171/00-37/1995, z dne 6. 3.
1995, izdano na ime Štimac Jože. s-68093

Alibegič Esad, Poljanska 18, Ljubljana,
potni list št. AA 590587, izdala UE Ljublja-
na. s-68149

Bajrič Damjan, Jakčeva 15, Ljubljana,
potni list št. BA 637151, izdala UE Ljublja-
na. s-68178

Bajrič Emir, Jakčeva 15, Ljubljana, potni
list št. AA 975676, izdala UE Ljubljana.
s-68175

Bajrič Maja, Jakčeva 15, Ljubljana, potni
list št. BA 771837, izdala UE Ljubljana.
s-68179

Barl Matevž, Celjska cesta 36, Slovenj
Gradec, potni list št. AA 649082. g-68505

Bodiroža Niko, Cesta Jaka Platiše 13,
Kranj, potni list št. BA 609390. s-68498

Brvar Veronika, Gradaška 18, Ljubljana,
potni list št. AA 217991. s-68410

Bunderšek Stanislav, Lunačkova ulica 8,
Mirna, potni list št. BA 752096, izdala UE
Trebnje. s-68128

Bučar Rudi, Sončno nabrežje 6, Izola,
potni list št. BA 577433, izdala UE Izola.
g-68180

Cigoj Primož, Valantičevo 11a, Novo me-
sto, potni list št. AA 758417, izdala UE N-
ovo mesto. g-68266

Ćosić Milan, Brodarjev trg 14, Ljubljana,
potni list št. BA 720936, izdala UE Ljublja-
na. s-68309

Čuček Andrej, Tolstojeva 6, Ljubljana,
potni list št. AA 978796. s-68490

Džajič Goran, Ul. Andreja Kumarja 16,
Ljubljana, potni list št. BA 331629, izdala
UE Ljubljana. s-68365

Derlink Janoš, Gradnikova c. 73, Ra-
dovljica, potni list št. BA 318252, izdala UE
Radovljica. g-68053

Fidel Boris, Senožeče 82b, Senožeče,
potni list št. BA 670711, izdala UE Sežana.
p-68037

Fijačko Maks, Potrčeva 44, Ptuj, potni
list št. AA 615101, izdala UE Ptuj. g-68402

Franko Andraž, Begunjska c. 11/a, Les-
ce, potni list št. BA 012313, izdala UE Ra-
dovljica. g-68264

Fricelj Alojz, Gregorčičeva 18, Maribor,
potni list št. AA 725005, izdala UE Maribor.
p-68045

Fricelj Tanja, Gregorčičeva 18, Maribor,
potni list št. AA 725006, izdala UE Maribor.
p-68046

Furlan-Fon Patricija, Kobilj 31, Štanjel,
maloobmejno prepustnico AI 129803, iz-
dala UE Sežana. p-68099

Gabrijelčič Jurij, Ul. P. Skalarja 7, Anho-
vo, potni list št. AA 173841. g-68508

Gapšarič Branko, Lešnica 39, Ormož,
potni list št. BA 49900, izdala UE Ormož.
g-68142

Gazvoda Tomaž, Ul. Ivana Roba 53, No-
vo mesto, potni list št. AA 833046. s-68500

Golob Jože, Ziherlova ul. 2, Ljubljana,
potni list št. AA 302517, izdala UE Ljublja-
na. s-68092

Gorišek Elka, Jakčeva 15, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 975675, izdala UE Ljubljana.
s-68177

Gubanc Romana, Bistrica 15, Duplje,
potni list št. BA 781858, izdala UE Kranj.
p-68035

Gubanc Zoran, Podbrezje 133, Duplje,
potni list št. AA 030815, izdala UE Kranj.
p-68036

Huremović Elvisa, Cesta talcev 15, Šo-
štanj, osebno izkaznico št. 54660. p-68002

Ignjatovič-Gračan Jasmina, Ilirska 9,
Ljubljana, potni list št. AA 675171, izdala
UE Ljubljana. s-68338

Iršič Simona, Leška c. 5/a, Mežica, pot-
ni list št. BA 719352. g-68501

Jačimović Mičo, Renče 5, Renče, potni
list št. BA 711139. g-68504

Jačimović Toda, Renče 5, Renče, potni
list št. AA 357226. g-68464

Jež Matevž, Slap 82, Vipava, potni list
št. BA 35351. g-68509

Izgubljene listine
preklicujejo

Potne listine in osebne izkaznice
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Jelenič Tomaž, Vodnikova ulica 16, Čr-
nomelj, osebno izkaznico št. 000021115,
izdala UE Črnomelj s-68434

Kavčič Zlatko, Dacarjeva ul. 36, Lesce,
potni list št. AA 187093, izdala UE Radovlji-
ca 23. 6. 1992. s-68436

Keber Aleš, Završje 35, Dobrunje, potni
list št. AA 678533, izdala UE Ljubljana.
s-68351

Klemenčič Silvester, Okrogarjeva kolo-
nija št. 3, Zagorje ob Savi, potni list št. BA
188000, izdala UE Zagorje ob Savi.
p-68018

Kobale Jože, Mariborska 5, Zgornja Pol-
skava, potni list št. AA 155339. g-68506

Kos Milan, Seliška 4a, Bled, osebno iz-
kaznico št. 76732. g-68220

Košuta Anton, Volčja Draga 69, Volčja
Draga, potni list št. AA 355437, izdala UE
Nova Gorica. g-68394

Kočila Marjan, Lendavska ulica 45b,
Murska Sobota, potni list št. AA 278713,
izdala UE Murska Sobota. p-68095

Krže Mitja, Ul. Gradnikove brigade 31,
Nova Gorica, potni list št. AA 984767, izda-
la UE Nova Gorica. g-68399

Krajnc Bogomir, Bizjanova 9, Ljubljana,
potni list št. AA 310505, izdala UE Ljublja-
na. s-68070

Kramer Franci, Stara cesta 35, Naklo,
potni list št. AA 925809, izdala UE Kranj.
s-68045

Kramer Franci, Stara cesta 35, Naklo,
osebno izkaznico št. 4739. s-68047

Kramer Teo, Podbrezje 20, Naklo, potni
list št. BA 615562, izdala UE Kranj.
s-68044

Kramer Vesna, Podbrezje 20, Naklo,
potni list št. BA 551867, izdala UE Kranj.
s-68046

Kužner Jožef, Tumova ul. 9a, Celje, pot-
ni list št. AA 89439, izdala UE Celje.
p-68047

Lambert Vida, Vrt ob Kolpi 4, Kočevje,
potni list št. AA 668512, izdala UE Kočevje.
s-68099

Lončar Ivka, Jakčeva 15, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 293748, izdala UE Ljubljana.
s-68176

Lulič Elvis, Cesta na Vrhovce 5, Ljublja-
na, potni list št. BA 736393. s-68480

Makuc Erik, Šempas 75g, Šempas, pot-
ni list št. BA 593157. g-68507

Mamer Shaqiri, Falska cesta 107, Ru-
še, potni list št. AA 436574, izdala UE Ru-
še. p-68038

Marčec Simona, Bratov Greifov 10, Ma-
ribor, potni list št. BA 467788. p-68101

Mežan Alenka, Riklijeva c. 6, Bled, potni
list št. BA 509542, izdala UE Radovljica.
g-68057

Mežan Janez, Riklijeva c. 6, Bled, potni
list št. BA 354499, izdala UE Radovljica.
g-68056

Mesarič Vilma, Finžgarjeva ul. 26, Ptuj,
potni list št. BA 58707, izdala UE Ptuj.
g-68265

Mihelič Matejka, Turjanski vrh 5a, Ra-
denci, potni list št. BA 417791, izdala UE
Gornja Radgona. p-68014

Mohorčič Maja, Jurčičeva 68, Žužem-
berk, potni list št. BA 208710. g-68463

Nađfaluši Zora, Na brežini 30, Ljubljana,
potni list št. AA 594474, izdala UE Ljublja-
na. s-68349

Nemec Mojca, Gramozna pot 9, Šem-
peter pri G., maloobmejno prepustnico
AI 120915, izdala UE Nova Gorica.
g-68390

Obreza Anton, Ograde 3, Stari trg pri
Ložu, potni list št. BA 214970, izdala UE
Cerknica. g-68397

Orlov Aleksander, Rožna dolina c. V/12,
Ljubljana, potni list št. BA 314399, izdala
UE Ljubljana 15. 3. 1994. s-68185

Pantelin Kristofor, Vena Pilona 12, Ko-
per, potni list št. BA 225234, izdala UE
Koper. g-68406

Peršolja Mitja, Breg 14a, Kromberk, No-
va Gorica, potni list št. BA 424028, izdala
UE Nova Gorica. g-68392

Planinc Boris, Liminjanska cesta 63, Por-
torož, potni list št. BA 404336, izdala UE
Piran. g-68267

Ponikvar Mitja, Gasparijeva ul. 16, Cerk-
nica, potni list št. BA 86898, izdala UE Cerk-
nica. p-68043

Preskar Gorazd, Brodarska 14, Litija,
potni list št. BA 653683, izdala UE Litija.
s-68035

Prešeren Korbar Breda, Stegne 11,
Kamnik, potni list št. AA 341435, izdala UE
Kamnik. s-68192

Radić Biserka, Krčevina pri Vurberku
157g, Ptuj, potni list št. BA 295410, izdala
UE Maribor. g-68219

Radovanović Pantelija, Celovška 462,
Ljubljana, potni list št. AA 450818, izdala
UE Ljubljana 24. 8. 1992. s-68183

Ravnik Barbara, Ziherlova 43, Ljubljana,
potni list št. AA 678380. s-68493

Ravnik Barbara, Ziherlova ulica 43, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 93969.
s-68495

Rebec Metka, Slivice 35a, Rakek, potni
list št. BA 751715, izdala UE Cerknica.
s-68280

Stefanovič Valentin, Bazoviška 18, Nova
Gorica, potni list št. BA 592931, izdala UE
Nova Gorica. g-68052

Stipanič Tomaž, Jadranska c. 58, Anka-
ran, potni list št. BA 224340, izdala UE
Koper. g-68054

Stojanović Rado, Študentovska 13, Ljub-
ljana, potni list št. BA 736039, izdala UE
Ljubljana. s-68245

Šarabon Alojzija, Bohoričeva ul. 22,
Ljubljana, potni list št. AA 527824, izdala
UE Ljubljana. s-68313

Šarabon Bojan, Molske c. 10, Brezovi-
ca, potni list št. AA 432419, izdala UE Vrh-
nika. s-68350

Šišarica Vjekoslav, Škapinova ulica 10,
Celje, potni list št. BA 307725, izdala UE
Celje. p-68013

Škoflek Kaja, Pot v Smrečje 1, Ljublja-
na, potni list št. BA 654809. s-68484

Špindler Miha, Zgornja Lipnica 28, Kam-
na Gorica, potni list št. BA 421216, izdala
UE Radovljica. s-68395

Šprinzer Alenka, Pot na Fužine 41, Ljub-
ljana, potni list št. BA 557245. s-68482

Šprinzer Dušan, Pot na Fužine 41, Ljub-
ljana, potni list št. BA 558930. s-68481

Štelcl Marjan, Vrazova 44, Maribor, pot-
ni list št. AA 986692, izdala UE Maribor.
m-2122

Šticl Sandra, Gregorčičeva 25, Zg. Pol-
skava, potni list št. BA 266085, izdala UE
Slovenska Bistrica. p-68021

Štuva Edvard, Oktobrske rev. 27a, Izo-
la, potni list št. BA 706607, izdala UE Seža-
na. p-68092

Šušteršič Irena, Jarska 39, Ljubljana,
potni list št. BA 238878. s-71062

Tancoš Zvonimir, Lukežiči 23, Renče,
potni list št. AA 550280, izdala UE Nova
Gorica. g-68218

Thaler Vojko, Triglavska c. 33, Mojstra-
na, potni list št. BA 744622, izdala UE Jese-
nice. s-68064

Timarac Milovan, Preglov trg 6, Ljublja-
na, potni list št. BA 719913, izdala UE Ljub-
ljana. s-68051

Tomazin Leon, Za jezom 26, Tržič, potni
list št. BA 179361, izdala UE Tržič.
p-68025

Ulaga Nik, Polanškova 10, Ljubljana,
potni list št. AA 814203, izdala UE Ljublja-
na. s-682167

Vidojević Radomir, Ul. Svobode 2, Pi-
ran, potni list št. BA 760074, izdala UE
Piran. g-68059

Vodopivec Danijela, Vodnikova ul. 40,
Dornberk, maloobmejno prepustnico
AI 105420, izdala UE Nova Gorica.
g-68396

Vozel Silvester, Rožičeva ulica 3, Ljub-
ljana, osebno izkaznico št. 58516. s-68124

Vujičić Radomir, Kozlovičeva ulica 1, Ko-
per, potni list št. AA 632614, izdala UE
Koper. g-68398

Vučković Jasna, Prešernova 26, Mari-
bor, potni list št. BA 29016, izdala UE Mari-
bor. p-68031

Zagoranski Anton, Zg. Leskovec 10a,
Zg. Leskovec, potni list št. AA 773863, iz-
dala UE Ptuj. g-68058

Zupan Alenka, Cesta notranjskega odre-
da 19, Sodražica, potni list št. AA 166400,
izdala UE Ribnica. s-68289

Zupan Mihael, Selo pri Zagorju 6, Za-
gorje, potni list št. BA 682995. p-68102

Zupanc Branko, Vogljanska c. 26, Vodi-
ce, potni list št. AA 000000209. s-68414

Žmuc Mojca, Brilejeva 22, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 521817, izdala UE Ljubljana.
s-68129

Ahec Milko, Sestrže 45b, Majšperk, za-
ključno spričevalo Kovinarske šole Ptuj.
g-68256

Aleš Matjaž, Tesovnikova ulica 50, Ljub-
ljana, spričevalo 2. letnika Srednje šole teh-
ničnih strok Litostroj, izdano leta 1994.
s-68153

Anžur Mitja, Vrhovci c. XXVI 1, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Vič,
izdano leta 1976. s-68499

Antoni Klara, Linhartova 17, Ljubljana,
študentsko izkaznico št. 18950516, izdala
Filozofska fakulteta. s-68375

Arandelović Sašo, Celovška cesta 134,
Ljubljana, indeks št. 26102436, izdala Fa-
kulteta za gradbeništvo, izdan v šolskem
letu 1997/98. s-68384

Arko Majda, Ulica Metoda Mikuža 6,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Tabor v Mariboru, izdano leta 1962, na ime
Hlade Herta Marija. s-68411

Druge listine
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Arlič Boštjan, Slatina 12, Šmartno v Rož-
ni dolini, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
41586. p-68094

Arnež Cvetka, Kurirska pot 3, Mojstra-
na, vozniško dovoljenje, št. S 66526.
g-68171

Avguštin Gregor, Pod Plevno 39, Škofja
Loka, indeks Ekonomsko poslovne fakulte-
te Maribor, izdan leta 1994. p-68029

Babič Aleš, Šentožbolt 6, Trojane, spri-
čevala Kuharske šole v Zagorju/Savi izdana
leta 1979, 1980, 1981. g-68457

Babič Nedjan, Čevljarska 32, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 3612, izdala
UE Koper. g-68201

Babič Robi, Lastmič 30, Buče, spriče-
vali 1. in 2. letnika SŠGT, šolsko leto
1992/93 in 1993/94. g-68514

Bajda Jure, Brilejeva 6, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 36246. s-68385

Barbo Marjana, Gor. Sušice 13a, Uršna
Sela, spričevalo OŠ. g-68335

Batistič Aleksander, Rutarjeva 3/b, No-
va Gorica, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije v Novi Gorici, št. 51, izdano
25. 6. 1981. g-68322

Bašin Rajko, Bilečanska ulica 4, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 321601, reg. št. 97049, izdala UE Ljub-
ljana. s-68226

Bebmič Miran, C. na Markovec 3, Ko-
per, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna št. 02/13-1514/90-98. g-68141

Belle Patricija, Bonifacijeva 2, Piran, štu-
dentsko izkaznico, št. 13348. s-68417

Belšak Danica, Gradišča 44/a, Cirkula-
ne, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
34090. g-68471

Bembič Miran, C. na Markovec 3, Ko-
per, prometno dovoljenje za čoln, št.
02/03-1293/79-97, KP 1395. g-68139

Bence Iztok, Dolenji Boštanj 20, Boštanj,
spričevalo o zaključnem izpitu št.
30-183/I-81, izdala Poklicna elektro šola
pri EGŠC Maribor, 1. 7. 1981. g-68244

Benedikt Matjaž, Pod Plevno 97, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
13177, izdala UE Škofja Loka. g-68202

Benedičič Suzana, Visoko 7d, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1033178, reg. št. 45496, izdala UE
Kranj. g-68031

Berdajs Nikolaj, Mulhe 8, Litija, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S 1035497,
izdala UE Litija. s-68465

Bergant Simon, Gasilska 66, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1004655, reg. št. 24571, izdala UE
Domžale. s-68108

Bergles Liviana, Moščanci 49, Mačkov-
ci, delovno knjižico, št. 62747. p-68051

Berglez Matej, Bratov Učakar 8, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 6469.
s-68174

Bertoncelj Milka, Podblica 14, Zg. Be-
snica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 170039, reg. št. 7329, izdala UE Kranj.
g-68354

Bertoncelj Zmago, Podlubnik 155, Škof-
ja Loka, maturitetno spričevalo Gimnazije
Škofja Loka, izdano leta 1983. s-68401

Berčič Damjan, Cankarjeva ul. 31c, Ra-
dovljica, spričevalo o zaključnem izpitu - ma-
turi Gimnazije Kranj, izdano 23. 6. 1984.
g-68246

Berčič Irena, Godešič 19, Škofja Loka,
Alpetourovo vozovnico, št. 524240.
g-68303

Beuc Zdenka, Pleterje 46, Krško, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 11182,
izdala UE Krško. s-68019

Bezjak Marina, Griže 65, Griže, spriče-
valo Srednje šole Boris Kidrič Celje, izdano
leta 1991. g-68253

Bezovšek David, Podgorska pot 4, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
20378, izdala UE Kamnik. s-68274

Bivic Dušan, Maroltova ulica 4, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1010707, reg. št. 88361, izdala UE Ljub-
ljana. p-68004

Bizjak Breda, Pula, Hrvaška, študentsko
izkaznico št. 25054750, izdala Fakulteta za
arhitekturo. s-68078

Biček Maja, Jurčičeva cesta III/14, Gro-
suplje, indeks Trgovske šole v Ljubljani.
s-68325

Bjedov Luka, Brilejeva 14, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 14274.
s-68113

Blaževič Sonja, C. na Markovec 55, Ko-
per, spričevali 1. in 2. letnika PAŠ, izdani na
ime Pribac Sonja. g-68317

Blažun Karla, Kašeljska cesta 63, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1000920, reg. št. 93930, izdala UE Ljub-
ljana. s-68310

Blatnik Primož, Grajski trg 39, Žužem-
berk, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
33429. g-68361

Blejec Klemen, Stare Črnuče 9, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 36616.
s-68497

Božić Slaviša, Polje 34b, Ljubljana, spri-
čevalo OŠ Polje. s-68312

Boben Martin, Hudovernikova ulica 1,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gradbene in ekonomske šole Ivana
Kavčiča, izdano leta 1993. s-68042

Bogunović Sretko, Ljubeljska cesta 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 264592, št. reg. 16070. s-68483

Bohinec Dejan, Stročja vas 1c, Ljuto-
mer, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 11119,
izdala UE Ljutomer. p-68087

Bojić Damjana, Žeškova ulica 4, Kranj,
diplomo Srednje ekonomske šole, izdano v
Ljubljani, 23. 5. 1989 na ime Bitenc Dam-
jana. s-68115

Bonifer Katarina, Novo Polje, Cesta X/3,
Ljubljana, investicijske kupone vzajemnne-
ga sklada Galileo, izdala Kmečka družba:
CK 001372, CK, 003515, CK 003578,
CK 003860, CK 003997, CK 004251.
s-68329

Bonifer Katarina, Novo Polje, Cesta X/3,
Ljubljana, investicijske kupone vzajemnega
sklada Galileo, izdala Kmečka družba: CK
004463, CK 004740, CK 005125.
s-68330

Bonča Tomaž, Cesta 24. junija 52c,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 928581, št. reg. 141808. s-68420

Bončar Urša, Tonjiška 2b, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 13313, iz-
dala UE Kamnik. p-58030

Bosnar Zvonimir, CMD 10, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 12384, iz-
dala UE Ptuj. g-68363

Boškovič Aleksander, Goričica 1, Predd-
vor, spričevala 1., 2. in 3. letnika in potrdilo
o zaključnem izpitu Srednje šole za go-
stinstvo in turizem, poklic kuhar, izdana leta
1992 do 1995. s-68333

Brglez Jožef, Korpule 8, Šmarje pri Jel-
šah, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10634, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
p-68093

Budič Andrej, Dvorce 4b, Brežice, za-
ključno spričevalo Srednje šole Krško, št.
201. g-68167

Budna Jože, Žigrski vrh 21, Sevnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10772.
p-68096

Bunderšek Stanislav, Lunačkova ulica 8,
Mirna, vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH,
št. S 1257901, reg. št. 5777, izdala UE
Trebnje. s-68127

Buneto Boštjan, Aškerčeva ulica 1, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, št. 38597.
p-68027

Cajnko Borut, Rožna ulica 41, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
S 594971, reg. št. 123718, izdala UE Ljub-
ljana. s-68101

Cankar Bojan, Trg Rivoli 6, Kranj, spri-
čevala 1., 2. in 3. letnika Poklicne avtome-
hanične šole v Ljubljani, izdana leta 1972
do 1975. s-68415

Cerar Daša, Pot ob Snežaku 18, Brezo-
vica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10803, izdala UE Vrhnika. s-68105

Colasanti Franci, Šentvid 33, Lukovica,
diplomo Srednje gostinske šole v Ljubljani,
izdana leta 1991. s-68486

Colja Simon, Branik 7a, Branik, vozniško
dovoljenje. g-68348

Crnolić Zijad, Čanžekova ulica 32, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1042918, reg. št. 207317, izdala UE
Ljubljana. s-68326

Csipo Marija, Kovačičeva 1a, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 639991,
št. reg. 18321, izdala UE Kranj. g-68453

Cvijić Tatjana, Ulica Polonce Čude 7,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje grad-
bene šole Ljubljana, izdano leta 1993.
s-68087

Čajić Zumra, Cahova 12, Ankaran, spri-
čevalo Osnovne šole. g-68425

Čeh Patrik, C. na Markovec 5, Koper,
spričevali 1. in 3. letnika Srednje gostinske
in turistične šole Izola. g-68023

Čekić Vojo, Kumrovška cesta 17, Ljub-
ljana, servisno knjižico za osebni avtomobil
KIA, št. šasije KNEJA5535W5428094.
s-68479

Čepek Polonca, Barislovci 19, Lovrenc
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 31874, izdala UE Ptuj. g-68029

Čepin Miloš, Kozje 75a, Kozje, študent-
sko izkaznico št. 22042540, izdala Fakul-
teta za šport. s-68114

Črne-Hladnik Helena, Zadobrovška ce-
sta 26, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1212005, reg. št. 177471,
izdala UE Ljubljana. s-68117

Čuden Ivo, Sončna pot 10, Sežana, di-
jaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.
g-68159

Danev Aleksandra, Ig 443, Ig, dijaško
mesečno vozovnico, št. 2145. s-68324
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Davidović Biljana, Hraše 45a, Dobrunje,
obvestilo o uspehu pri maturi, izdala Gimna-
zija Škofja Loka, leta 1995 na ime Pavlović
Biljana. s-68004

Dežman Igor, Savska c. 58, Bled, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 21189.
g-68346

Dedič Mumin, Kolomban 3b, Ankaran,
vozniško dovoljenje, kat. BCE, št. 39855.
g-68208

Demšar Špela, Vrhovci C. XXX/4, Ljub-
ljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja eko-
nomska šola leta 1997. s-68003

Deržič Stanko, Gaberje 8, Dobova, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEF, št. 8801, iz-
dala UE Brežice. p-68008

Dizdarević Semir, Brodarjev trg 7, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
17145, izdal LPP Ljubljana. s-68418

Djurdjevič Vesna, Sv. Peter 123, Sečov-
lje, delovno knjižico. g-68143

Dobravec Darko, Na logu 26, Tržič, voz-
niško dovoljenje. g-68444

Dokl Branko, Žnidaričevo nabrežje 7,
Ptuj, delovno knjižico, reg. št. 25774, izda-
na v Ptuju. g-68150

Dolenc Marko, Predoslje 78, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 1116063,
reg. št. 47146. g-68200

Dolinar Miha, Pod gradom 2, Brezovica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 12722,
izdala UE Vrhnika. s-68296

Dolničar Maruša, Adamičeva ul. 20,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje eko-
nomske šole. s-68380

Domjan Željko, Lačkova ul. 4, Radenci,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 5489,
izdala UE Gornja Radgona. g-68355

Dreo Evelyn, Ul. B. Kraigherja 9, Kidri-
čevo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
72005, izdala UE Maribor. s-68155

Drobec Dušan, Betnavska 129, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 88119,
izdala UE Maribor, 21. 4. 1997. m-1884

Drol Tomaž, Alpska c. 17, Bled, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 19356.
g-68204g

Eržen Peter, Ježica 11a, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 810850,
reg. št. 197435, izdala UE Ljubljana.
s-68249

Erjavec Marko, Prade 14/XIV, Koper,
vozniško dovoljenje št. 39806, izdala Obči-
na Koper. g-68040

Ernestl Petra, Na jami 1, Ljubljana, in-
deks Srednje trgovske šole v Ljubljani.
s-68419

Fajs Bojan, Pretreš 15/a, Laporje, de-
lovno knjižico št. DK AO0299684, reg. št.
DK 6278, izdana 16. 11. 1994 v Slovenski
Bistrici. m-1878

Felb Franjo, Podgorje 76/a, Podgorje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13702.
g-68170

Ferdin Anton, Kidričeva 43, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
16243, izdala UE Škofja Loka. s-68083

Ferenčak Roman, Trnje 58, Črenšovci,
študentsko izkaznico št. 71970260, izdala
Biotehniška fakulteta. s-68372

Fern Vinko, Sveti duh 90, Škofja Loka,
vozovnico št. 452858, izdal Alpetour.
g-68449

Fesel Andrej, Tomanova 6, Maribor, in-
deks Fakultete za gradbeništvo, št.
93373154. m-1897

Ficko Igor, Beblerjev trg 11, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 651863, reg. št. 195873, izdala UE Ljub-
ljana. s-68251

Filipič Oto, Montinjančevo naselje 6, Po-
begi, vozniško dovoljenje. g-68233

Filipčić Sonja, Šišenska cesta 38, Ljub-
ljana, spričevalo OŠ Valentin Vodnik.
s-68311

Frangež Robert, Sestrže 54, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 23540, iz-
dala UE Ptuj. s-68358

Frankarli Suzana, Šmarje 6b, Šmarje, di-
plomo Srednje ekonomske in družboslovne
šole Koper, št. 442, izdana 22. 6. 1990.
g-68025

Gabrič Alenka, Štalcerji 19, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
3124, izdala UE Kočevje. s-68021

Gajski Nataša, Kovinarska 8, Štore, spri-
čevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Center Ce-
lje, izdano na ime Mohorič Nataša. p-68005

Galun Ojsteršek Majda, Novi log 18,
Hrastnik, spričevalo Centra za blagovni pro-
met v Ljubljani, Šola za prodajalce Trbovlje,
za šolska leta 1976/77, 1977/78,
1978/79. g-68342

Gašič Pero, Borova vas 27, Maribor, za-
ključno spričevalo 8. razreda OŠ. m-1887

Gerželj Matej, Tovarniška ulica 19, Ljub-
ljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Mo-
ste, izdano leta 1983. s-68488

Gerjolj Romana, Cesta na klanec 31,
Kranj, spričevalo 8. razreda OŠ Ivan Tavčar
Gorenja vas, izdano leta 1986 na ime Pe-
trovčič Romana. g-68331

Gioahin Mitja, Peč 13, Grosuplje, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 8224,
izdala UE Grosuplje. s-68387

Giuliatti Ivan, Ob žici 7, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 62611,
reg. št. 181903, izdala UE Ljubljana.
s-68067

Gjurik Niko, Vladimira Gortana 8, Beo-
grad, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1184365, reg. št. 19709, izdala UE Kam-
nik. s-68334

Glažar Elizabeta, Spodnji Boč 32b, Sel-
nica, zaključno spričevalo 8. razreda OŠ na
Ljudski univerzi Maribor. m-1886

Glavič Milena, Horjulska 106, Dobrova,
dijaško mesečno vozovnico, št. 1491.
s-68009

Gogala Marko, Tomšičeva 40, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. reg.
11403, št. S 601675, izdala UE Kranj.
g-68461

Golavšek Marta, Šempeter 64, Šempe-
ter v Sav. dolini, indeks št. 81314694, iz-
dala EPF Maribor (VEKŠ Maribor) leta
1986. g-68027

Goričan Mojca, Ljubljanska 3, Maribor,
zaključno spričevalo Srednje ekonomske
šole v Mariboru. m-1880

Goričnik Primož, Posavec 9, Podnart,
spričevalo 1. letnika SGTEŠ Bled. g-68247

Gorjanc Damir, Nanoška ulica 3, Ljublja-
na, spričevalo 8. razreda OŠ Prule, izdano
leta 1993. s-68474

Gorjup Alojz, Dolenja vas 21, Selca, de-
lovno knjižico. s-68089

Gosak Anton, Knezov štradon 58, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 43060, reg. št. 159908, izdala UE Ljub-
ljana. s-68074

Gospodarič Iztok, Ul. OF 5, Radeče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6569,
izdala UE Laško. p-68097

Gostinčar Maša, Preglov trg 11, Ljublja-
na, indeks št. 32004867, izdala Naravo-
slovnotehniška fakulteta leta 1997.
s-68120

Grželj Ingrid, Brezovica 11, Materija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9327,
izdala UE Sežana. g-68445

Grajžel Aleksandra, Ulica II. bataljona 7,
Šentjur, študentsko izkaznico št.
41950054. s-68182

Groznik Toni, Cerkovnik 32, Šmartno pri
Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1198863, izdala UE Litija. s-68073

Hadžič Rasim, Vanganelska c. 7, Koper,
spričevalo o končani trgovski šoli. g-68024

Hadner Suzana, Prušnikova 46, Mari-
bor, zaključno spričevalo OŠ Ludvika Pli-
berška Maribor, izdano leta 1995. m-1889

Hanžič Tomaž, Zg. Velka, Zg. Velka, let-
no spričevalo 3. letnika Srednje elektro ra-
čunalniške šole v Mariboru. m-1882

Hauser Katarina, Partizanska 10, Slo-
venj Gradec, obvestilo o uspehu, izdala
Gimnazija Ravne na Koroškem, za šolsko
leto 1990/91. g-68166

Henigman Leon, Gomnišče 3b, Škoflji-
ca, delovno knjižico. s-68301

Hren Dejan, Vregova ulica 7, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za go-
stinstvo in turizem, izdano leta 1997.
s-68243

Hribernik Goran, Gmajna 31, Notranje
Gorice, spričevalo o opravljenem pomoč-
niškem izpitu, izdal Center strokovnih šol
leta 1972. s-68225

Hriberšek Marija, Lešnica 46, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10754, izdala UE Ormož. g-68196

Hriberšek Matej, Na trgu 31, Mozirje,
dijaško izkaznico, izdala Srednja šola tiska
in papirja v Ljubljani. s-68360

Hrobat Marija, Idrijska 31, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 300460.
g-68432

Ivanovič Andrej, Cesta na Markovec 7,
Koper, študentsko izkaznico št. 18970237,
izdala Filozofska fakulteta. s-68292

Ivnik Marta, Planinska c. 14, Sevnica,
spričevalo Osnovne šole Bizeljsko, izdano
na ime Veršec Marta. g-68426

Izmajlov Benjamin, Gornji trg 44, Ljublja-
na, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolnov, št. 02/13-282/4-92. s-68502

Jamnikar Marta, Orla vas 19 A, Braslov-
če, spričevala ŠCBK Celje, izdana leta
1974/75, 1975/76 in 1976/77. g-68472

Jančec Ivan, Avgustinčičeva ulica 34,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 512522, reg. št. 42183, izdala UE
Ljubljana. s-68181

Jarič Boštjan, Ul. 28. maja 69, Ljublja-
na, zaključno spričevalo Srednje ekonom-
ske šole, izdano leta 1994. s-68294

Javornik Katarina, Reboljeva 2, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
agroživilske šole, izdano leta 1992.
s-68227
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Jež Matevž, Slap 82, Vipava, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH. g-68431

Jenko Cvetka, Dragarjeva ulica 7, Dom-
žale, delovno knjižico. s-68271

Jenko Slava, Draga 1a, Škofja Loka, Al-
petourovo vozovnico, št. 430699, izdano
na ime Jenko Bogomir. g-68137

Jović Daniela, Brodarjev trg 3, Ljubljana,
indeks št. 11224, izdala Fakulteta za druž-
bene vede, izdan leta 1995. s-68065

Jošt Ficko Darja, Prisojna cesta 13, Ra-
denci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21541, izdala UE Murska Sobota. g-68421

Južnik Mojca, Kresnice 100, Litija, spri-
čevala 1., 2., 3. letnika in maturitetno spri-
čevalo Srednje frizerske šole. s-68281

Jurca Milena, Selska c. 8, Bled, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 6379.
g-68197

Jurečič Simon, Novi dom 3/c, Hrastnik,
delovno knjižico št. 01136890, izdala Ob-
čina Hrastnik, 29. 6. 1988. g-68306

Jurhan Janez, Lasigovci 5b, Polenšak,
potrdilo o lastništvu delnic Perutnine Ptuj,
serije B in D. g-68136

Jurkič Josip, Blejska c. 13, Tržič, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 7408,
izdala UE Tržič. g-68194

Jusić Boris, Ulica bratov Babnik 11, spri-
čevalo o končani Osnovni šoli. s-68359

Kahteran Mirsad, Kidričevo nas. 3, Po-
stojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13406, izdala UE Slovenj Gradec. g-68345

Kajdič Stanko, Črešnjevci 189, Gornja
Radgona, zavarovalno polico AO št.
305000, izdala Zavarovalnica Adriatic, d.d.
g-68314

Kaltak Jasmina, Pittonijeva 4, Izola, de-
lovno knjižico. g-68307

Kasapovič Marijana, Brilejeva 20, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 3203.
s-68293

Kastelic Klemen, Petrovičeva ulica 23,
Ljubljana, delovno knjižico. s-68145

Kastelic Klemen, Petrovičeva ul. 23,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje lesarske šole Ljubljana, izdano
27. 9. 1994. s-68213

Kastrati Raif, Linhartova 35, Ljubljana,
osebno delovno dovoljenje, št.
0424476598, izdano 2. 9. 1998. s-68017

Kaučič Irena, Zbigovci 28, Gornja Rad-
gona, diplomo. p-68020

Kavčič Mojca, Opekarska cesta 51,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 972392, št. reg. 162603. s-68491

Kavčič Viljem, Stara Vrhnika 127, Vrhni-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8634,
izdala UE Vrhnika. s-68272

Kačar Arsen, Ciril Metodov trg 19, Ljub-
ljana, spričevalo 1. razred OŠ Poljane, izda-
no leta 1998. s-68302

Kejžar Tomaž, Žanova ulica 3a, Kranj,
indeks št. 23930063, izdala Fakulteta za
strojništvo v Ljubljani, leta 1993. s-68373

Kerkič Mevlida, Kolaričeva 5, Koper,
spričevalo o končani OŠ Janko Premrl Voj-
ko Koper, izdano leta 1986. g-68469

Keškić Senada, Kolaričeva 5, Koper,
spričevalo Osnovne šole Janko Premrl Voj-
ko v Kopru, izdano leta 1987. s-68429

Kičin Feri, Jereka 45, Bohinjska Bistri-
ca, spričevalo o končani OŠ Koroška Bela,
za šolsko leto 1976/77. g-68318

Koželj Mojca, Tomšičeva 85, Jesenice,
indeks - srednješolsko spričevalo Vzgojitelj-
ske šole Idrija. g-68135

Koželj Mojca, Tomšičeva 85, Jesenice,
spričevalo OŠ Prežihov Voranc Jesenice.
g-68157

Koželj Silvo, NHM 24, Sevnica, študent-
sko izkaznico št. 22038960, izdala Fakul-
teta za šport. s-68066

Kocbek Damjan, Vojkova 8b, Solkan,
vozniško dovoljenje. g-68189

Kodrič Marjan, Ponikve 20, Jesenice na
Dolenjskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 14543. p-68100

Kokol Danijel, Grajena 51/a, Ptuj, in-
deks Fakultete za gradbeništvo št.
93351301. g-68430

Kokol Jožef, Vurberg 138, Spodnji Du-
plek, vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH,
št. 45124, izdala SO Maribor, 20. 12.
1993. m-1894

Kolarič David, Žigrova 10, Ormož, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 10252,
izdala UE Ormož. g-68206

Kolarič Roman, Savska Loka 9, Kranj,
vozniško dovoljenje št. S 1274075, reg. št.
44957. g-68439

Komić Benjamin, Runkova ulica 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 514225, reg. št. 188728, izdala UE Ljub-
ljana. s-68094

Koretič Renata, Slovenska vas 14, Je-
senice na Dolenjskem, diplomo Srednje
ekonomske šole, poslovno finančna dejav-
nost, ekonomski tehnik, izdana 20. 6.
1990. s-68283

Kos Milan, Seliška 4a, Bled, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 931. g-68198

Kotar Tatjana, Cesta VII, Veliki Gaber,
študentsko izkaznico št. 20970122, izdala
Pravna fakulteta. s-68381

Kotnik Boštjan, Razgledna 44, Radlje ob
Dravi, študentsko izkaznico, št. 1895063.
s-68496

Kotnik Urška, Kurirska pot 6, Mojstrana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1176477, izdala UE Jesenice. s-68007

Kotnik Urška, Kurirska pot 6, Mojstrana,
študentsko izkaznico št. 18960312, izdala
Filozofska fakulteta. s-68008

Kovač Aljana, Zoravec 135c, Ajdovšči-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 579847, izdala UE Ajdovščina. g-68212

Kovačič Matej, Zavčeva 7, Ptuj, spriče-
valo 2. letnika Srednje strojne šole, smer
avtomehanik, za šolsko leto 1992/93.
g-68320

Kovačič Tamara, Gregorčičeva 35,
Dornberk, spričevalo Srednje družboslovne
ekonomske šole Nova Gorica, za šolsko
leto 1988/89. g-68341

Kozole Marisa, Podulce 6, Krško, spri-
čevalo OŠ Raka, izdano leta 1988, na ime
Povše Marisa. s-68072

Košič Zlatko, Gotska 12, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico št. 3842, izdal
LPP. s-68443

Krabonja Pia, Tržaška 121, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika in spričevalo o zaključ-
nem izpitu Srednje kemijske šole in gimna-
zije Ljubljana, letnik 1995. s-68489

Krajnc Polonca, Prešernova 18, Slovenj
Gradec, spričevalo 2. letnika SŠ Muta –
šiviljska šola. g-68255

Kramer Franci, Stara cesta 35, Naklo,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 419716, reg. št. 32348, izdala UE Kranj.
s-68049

Kramer Vesna, Podbrezje 20, Naklo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1115937, reg. št. 37336, izdala UE
Kranj. s-68038

Kraševec Gregor, Podolga njiva 7, No-
tranje Gorice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1265291, št. reg. 200450.
s-68412

Kraševec Mojca, Tabor 26, Cerknica,
spričevalo 1. letnika Centra za permanent-
no izobraževanje Cene Štupar, poklic - živil-
ski delavec v slaščičarstvu, izdano leta
1998. s-68116

Kračun Ivanka, Bezenškovo Bukovje 9b,
Frankolovo, spričevalo o končani Osnovni
šoli Franja Vranca Celje, izdano leta 1970.
g-68442

Krebeli Igor, Tomažiči 11, Sv. Anton,
Pobegi, vozniško dovoljenje, št. 30123.
g-68207

Krempl Janez, Krivi vrh 7/b, Sv. Ana,
spričevalo o končani šoli za voznike motor-
nih vozil, izdala Poklicna strojna kmetijska
šola Maribor. m-1900

Krepel-Novak Ana, Vrhovci c. XVIII 6,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazi-
ja Poljane. s-68427

Krevs Leopold, Gratova ulica 16, Škoflji-
ca, zavarovalno polico št. 548213, izdala
Zavarovalnica Tilia. s-68286

Krhlikar Nadja, Zlatek 62, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 886747,
reg. št. 198951, izdala UE Ljubljana.
s-68146

Krivec Miran, Lokve 63, Trnovo, voz-
niško dovoljenje. g-68368

Krušič Andrejka, Kostanjevec 37, Zg.
Ložnica, zaključno spričevalo I. Gimnazije v
Mariboru. m-1885

Krušlin Jurij, Irje 10a, Rogaška Slatina,
zaključno spričevalo 1. letnika Srednje grad-
bene šole v Mariboru, smer slikopleskar,
izdano leta 1997. m-1896

Kuhar Štefan, Ulica Konrada Babnika 2,
Ljubljana, investicijski kupon, št.
CKOO1333, izdala Kmečka družba za
upravljanje investicijskih skladov d.d.- Obra-
čun vloge v vzajemni sklad Galileo. s-68478

Kuhar Vera, Brezje nad Kamnikom 7,
Stahovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8863, izdala UE Kamnik. s-68229

Kukovič Peter, Brezova ulica 12, Celje,
diplomo št. II-S 1130, izdala Srednja teh-
niška šola M. Tita v Celju-smer kovinarstvo
in strojništvo-monter. g-68422

Kveder Marija, Rafolče 11, Lukovica,
spričevalo 4. letnika Upravno administrativ-
ne šole, izdano leta 1984 na ime Smerkol
Marija. g-68468

Lategano Evening Marie, Glinška ulica
11, Ljubljana, delovno knjižico. s-68290

Lazar Matjaž, Bač 1/c, Knežak, delovno
knjižico, reg. št. 10070, ser. št. 0262446,
izdana 1. 9. 1993. g-68014

Lazar Slavko, Bodrež 34, Kanal, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH. g-68188

Lazarević Jasmina, Goričane 71, Med-
vode, kupone k zavarovalni polici št.
0532439, izdala Zavarovalnica Tilia.
s-68282



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 68-69 / 9. 10. 1998 / Stran 6581

Levar Boštjan, Goriška 65, Velenje, po-
trdilo o zaključnem izpitu Srednje elektro
šole Velenje, poklic elektrotehnik-elektro-
nik, izdano leta 1991. p-68082

Limani Mefadil, Gostivar, Toplica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 893337,
reg. št. 151220, izdala EU Ljubljana.
68376

Lipuš Rupert, Gostinska c. 15, Muta,
vozniško dovoljenje, kat. GH, izdala UE Ra-
dlje ob Dravi. p-68034

Ložar Nuša, Pot na Labar 23a, Ljublja-
na, spričevali 1. in 3. letnika Srednje želez-
niške šole, izdani leta 1990 in 1992.
68091

Long Sonja, Škocjan 64, Koper, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 23531.
g-68039

Lorenci Gregor, Slovenska cesta 15,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje jezikovno družboslovne šole Boris
Ziherl, Škofja Loka, izdano leta 1991.
s-68104

Lotrič Petra, Preglov trg 10, Ljubljana,
dijaško izkaznico št. 27640. . s-68184

Lozej Andrej, Komen 118d, Komen, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. 14688, izdala
UE Sežana. g-68172

Lukač Alenka, Resljeva cesta 34, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 848738, reg. št. 166069, izdala UE Ljub-
ljana. s-68156

Luskovec Mojca, Rožna 7, Šenčur, spri-
čevalo in zaključni izpit SEVAŠ Kranj, za
šolsko leto 1992/93. g-68160

Mahne Andrejka, Dobrava 26, Izola, za-
ključno spričevalo 4. letnika, za šolsko leto
1988/89. g-68020

Makše Amalija, V Kosov laz 18, Notranje
Gorice, spričevalo o zaključnem izpitu Cen-
tra strokovnih šol Ljubljana, Poklicna obla-
čilna šola, izdano v Ljubljani, 7. 2. 1975 na
ime Sojer Amalija. s-68237

Mali Miha, Neubergerjeva 17, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 14010.
s-68084

Malovrh Urška, Butajnova 45, Horjul, de-
lovno knjižico. s-68077

Marentič Miran, Miklošičeva cesta 26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1011943, reg. št. 137749, izdala UE
Ljubljana. s-68298

Marinšek Tomaž, Kajuhova 9, Radom-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 701382, reg. št. 23847, izdala UE Dom-
žale. s-68278

Marinčič Zvonimir, Močilnikarjeva ulica
11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 1193822, št. reg. 107812.
s-68470

Marič Borut, Ljubljanska cesta 58, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
29506. p-68016

Markovič Slaviša, Milačevići, Srebreni-
ca, spričevalo o zaključnem izpitu Rudar-
skega šolskega centra Zagorje, izdano leta
1982. s-68076

Martinjak Tomislav, Brilejeva 22, Ljublja-
na, indeks št. 71970672, izdala Biotehnič-
na fakulteta v Ljubljani leta 1997. s-68223

Martinčič Brigita, Dolenja vas 72, Cerk-
nica, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gostinske šole, izdano leta 1995. s-68214

Marzidovšek Matjaž, Goričica 1b, Šent-
jur, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje

tehniške šole Celje, izdano v Celju 28. 6.
1991. s-68163

Matko Naglič Irena, Gradišle 1, Slovenj
Gradec, zaključno spričevalo Gimnazije
Ravne na Koroškem, za šolsko leto
1985/86. g-68161

Maček Matjaž, Na rebri 11, Laško, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE
Laško. p-68085

Medvež Tamara, Vojkova cesta 91, Ljub-
ljana, spričevalo OŠ Milana Šušteršiča v
Ljubljani. s-68475

Medved Petra, Iloški štradon 11, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št.
002144, izdal LPP Ljubljana. s-68408

Meglič Darja, Lom 11, Tržič, avtobusno
vozovnico za relacijo Lom-Kranj. g-68446

Mehle Luka, Tupaliče 49, Preddvor, spri-
čevalo 3. letnika Gimnazije Kranj, izdano
leta 1997. s-68131

Melink Anže, Bevkova ulica 40, Radov-
ljica, spričevalo 3. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje lesne šole Škofja
Loka, izdani leta 1995. s-68111

Mencinger Miha, Tesarska ulica 10,
Ljubljana, spričevalo za 8. razred OŠ Prule,
izdano leta 1995. s-68013

Mihelič Zdenka, Grič, Cesta VII/4, Rib-
nica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6820, izdala UE Ribnica. s-68327

Mihevc Mojca, Notranjska cesta 13, Lo-
gatec, spričevala 1., 2. in 3. letnika Srednje
trgovske šole, izdani na ime Eržen Mojca.
s-68187

Mikek Gregor, Radegunda 32, Mozirje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 5843,
izdala UE Mozirje. p-68001

Mikolič Dorotea, Župančičeva 8, Izola,
spričevalo 1. letnika zdravstvene šole.
g-68018

Može Jožica, Ljubljanska 17, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3069.
p-68033

Modic Andrej, Tomišelj 55, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 3430.
s-68050

Modic Erik, Cesta v Pečale 14, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S611508, reg. št. 129457, izdala UE Ljub-
ljana. s-68022

Mohorko Radoslav, Sp. Polskava 267,
Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. FGH,
št. 17775. g-68211

Mrevlje Maja, Popovičeva 13, Maribor,
indeks št. 81513163, izdala EPF v Maribo-
ru leta 1997. g-68026

Muranović Ernest, Mirke 7, Vrhnika, in-
deks Centra strokovnih šol in osebnih stori-
tev, izdan leta 1991. s-68098

Navodnik Jelka, por. Cesar, Pameče 20,
Slovenj Gradec, spričevalo. g-68162

Navodnik Jelka, por. Cesar, Pameče 20,
Slovenj Gradec, spričevalo OŠ Štubuh Slo-
venj Gradec. g-68164

Novak Tanja, Hranjigovci 17, Ivanjkovci,
indeks št. 61126899. m-1879

Novak Tomaž, Rožna dolina 42, Lesce,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16622.
g-68199

Novak Vesna, Nunska graba 23a, Ljuto-
mer, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 10491,
izdala UE Ljutomer. p-68084

Oberč Alenka, Florjan 184, Šoštanj, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Centra srednjih
šol Velenje - strojna, kovinarska, elektro in

računalniška šola, izdano leta 1987.
s-68107

Opeka Domen, Betajnova 6, Vrhnika,
spričevalo OŠ Ivan Cankar Vrhnika, izdano
leta 1993. s-68228

Oven Aleš, Pod gozdom cesta VIII, Gro-
suplje, spričevalo o zaključnem izpitu Gim-
nazije Moste. s-68462

Oštir Katarina, Griže 65, Griže, spriče-
valo Srednje tekstilne obutvene in gumar-
ske šole Kranj, dislocirana enota Višnja Go-
ra, za šolsko leto 1993/94. g-68254

Pajk Uroš, Parecag 10c, Sečovlje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 10112,
izdala UE Piran. g-68028

Pal Robert, Finžgarjeva ul. 24, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 37101, iz-
dala UE Ptuj. g-68364

Palčič Matej, Pobočna 5, Izola, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 8996, izdala UE
Izola. g-68460

Pangerc Nina, Gorenjska 36, Bled, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 25259.
g-68347

Pavič Lidija, Podvrh 27, Braslovče, za-
ključno spričevalo 3. letnika Srednje trgov-
ske šole, za šolsko leto 1991/92. g-68386

Pačnik Mojca, Gozdarska c. 104, Misli-
nja, spričevalo. g-68340

Pegam Snežana Brilejeva ulica 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 411654, reg. št. 121944, izdala UE Ljub-
ljana. s-68321

Pelc Nina, Gregorčičeva ulica 27, Mari-
bor, študentsko izkaznico št. 563, izdala
Teološka fakulteta. s-68082

Perne Marko, Zg. Stranje 39, Stahovi-
ca, letno spričevalo 2. letnika Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitev, izdano
leta 1994. s-68224

Perše Danica, Zg. Boč 3, Selnica ob
Dravi, delovno knjižico št. 950587, serija
C, reg. št. 12714. m-1883

Pestotnik Sonja, Pot na Poljane 11, Kam-
nik, spričevala 1., 2. in 3. letnika Srednje
papirne tehnične šole, izdana leta 1975,
1976 in 1977, na ime Jerin Sonja. s-68297

Peterle Jože, Simončičeva 2, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 991705, reg. št. 7609, izdala UE Treb-
nje. g-68236

Petrič Srečko, Rateče 105, Rateče, po-
trdilo za varno delo s traktorjem, št.
1069/96. g-68012

Petrovčič Matija, Orehovlje 34, Miren,
vozniško dovoljenje, kat. BGH. g-68353

Picej Igor, Cankarjeva 23, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
12753, izdala UE Slovenj Gradec. g-68366

Pirjevec Lovro, Ul. Krag. žrtev 85, Mari-
bor, indeks št. 61123069, izdala Peda-
goška fakulteta v Mariboru. m-1890

Planina Boštjan, Prevalje pod Krimom
18, Preserje, indeks Visoke šole za organi-
zacijo dela Kranj. s-68285

Planinc Aleš, Trnjava 4a, Lukovica, Alpe-
tourovo vozovnico. s-68370

Plesničar Jan, Ul. Juleta Gabrovška 19,
Kranj, spričevalo 1. letnika UAEŠ Kranj.
g-68165

Ploj Petra, Ljubljanska 94a, Maribor, za-
ključno spričevalo OŠ France Prešeren Ma-
ribor, za šolsko leto 1997/98. m-1888

Ploštajner Boštjan, Clevelandska ulica
29, Ljubljana, indeks št. 21013402, izdala
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Fakulteta za družbene vede v Ljubljani leta
1997. s-68110

Plut Robert, Majaronova ulica 14, Ljub-
ljana, spričevali 1. in 2. letnika Srednje agro-
živilske šole, izdani leta 1993 in 1994.
s-68316

Požar Jana, Ljubljanska 48, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH. g-68169

Poberžnik Janek, Cankarjeva 6, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
g-68205

Pogačnik Demitrij, Ul. frankolovskih žr-
tev 15, Celje, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, št. 20479. g-68458

Pogačnik Špela, Brodarjev trg 2, Ljublja-
na, spričevalo 4. letnika Gimnazije Poljane,
za šolsko leto 1993/94. s-68152

Poglajen Zoran, Graška cesta 46, Litija,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ra-
čunalniške šole, izdano leta 1992. s-68276

Polovič Boštjan, Brezina 15, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 10906,
izdala UE Brežice. p-68086

Porenta Andreja, Viška cesta 49a, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 1425.
s-68112

Porok Jernej, Podskrajnik 3, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 5559,
izdala UE Cerknica. s-68371

Potokar Tina, Zagradišče 7, Dobrunje,
dijaško izkaznico št. 071024, izdala Sred-
nja šola tiska in papirja. s-68269

Potočnik Janez, Rovte v Selški dolini 9,
Selca, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
23297. s-68492

Pratnekar Boštjan, Maistrova 9, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13291, izdala UE Slovenj Gradec. g-68203

Prezelj Eva, Nova pot 143, Notranje Go-
rice, spričevalo 4. letnika in zaključno spri-
čevalo Srednje šole za oblikovanje in foto-
grafijo, izdani leta 1993 na ime Štajneker
Eva. s-68011

Prešeren Korbar Breda, Stegne 11,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 11071, izdala UE Kamnik. s-68193

Prijatelj Vid, Pahorjeva ulica 8, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Šentvid, iz-
dano leta 1997. s-68383

Pristavec Tomaž, Podpeč 27, Preserje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1135271, reg. št. 183542, izdala UE Ljub-
ljana. s-68217

Prodan Martina, Pobegovo nas. 7, Po-
begi, študentsko izkaznico št. 20970597,
izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. s-68454

Prodanovič Žarko, Nazorjev trg 4, Ko-
per, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 10191,
izdala UE Koper. g-68369

Pugelj Mirko, Breg 18, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 885280, reg. št. 76513, izdala UE Ljub-
ljana. s-68239

Pustavrh Nives, Polje, C. XXXVIII/7,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazi-
ja Poljane. s-68260

Pušnik Anja, Center 99, Črna na Ko-
roškem, indeks št. 21010226, izdala Fa-
kulteta za družbene vede leta 1994.
s-68377

Randl Anton, Zg. Roje 1a, Šempeter,
diplomo Srednje kmetijsko-živilske šole v
Celju, smer kmetijski tehnik, izdana 25. 6.
1986. p-68048

Raspopović Ana, Godnje 2, Dutovlje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje turi-
stične in gostinske šole v Ljubljani, izdano
leta 1996. s-68409

Ravnik Barbara, Ziherlova ulica 43, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 846710, št. reg. 152031. s-68494

Razpet Klemen, Podlubnik 284, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
20798, izdala UE Škofja Loka. s-68134

Rašl Marjan, Žabjak 26 c, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. 16490, izdala
UE Ptuj. g-68441

Rebec Metka, Slivice 35a, Rakek, štu-
dentsko izkaznico št. 19298941, izdala
Ekonomska fakulteta v Ljubljani, leta 1998.
s-68288

Rednak Matija, Bregarjeva ulica 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1107435, reg. št. 211778, izdala UE
Ljubljana. s-68231

Rekić Nezir, Višelnica 21, Radovljica,
delovno knjižico. s-68130

Ribnikar Vida, Podvasca 1, Tržič, spri-
čevalo Šolskega centra Brežice, Gimnazije
Brežice, zap. št. 10, za šolsko leto
1973/74, izdan na ime Hribernik Vida.
s-68119

Roblek Denis, Kersnikova ulica 11, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-68467

Robnik Matjaž, Okonina 11, Ljubno ob
Savinji, vozniško dovoljenje, kat. BH, št.
9172, izdala UE Mozirje. p-68022

Roj Orlando, Gubčeva ulica 2, Krško,
indeks št. 666, izdala Srednja kovinarska in
elektro šola v Krškem. s-68080

Romih Dušan, Dolenjska cesta 38, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 654312, št. reg. 189480. s-68476

Romšak Martina, Katreževa pot 15, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
293127, reg. št. 187095, izdala UE Ljub-
ljana. s-68404

Roudi Andrej, Pot k Savi 11, Ljubljana,
zavarovalno polico št. 00101057455, izda-
la Zavarovalnica Slovenica. s-68088

Rozman Tanja, Staneta Žagarja 23,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
reg. 44069, S 807242, izdala UE Kranj.
g-68448

Ružič Gerda, Bokrači 15, Puconci, voz-
niško dovoljenje, št. 23429. p-68041

Ruparčič Polona, Obrežje 5, Kočevje,
študentsko izkaznico št. 25005737, izdala
Fakulteta za arhitekturo. s-68132

Saje Joško, Malenška vas 8, Mirna peč,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 5937,
izdala UE Novo mesto. g-68423

Sajovec Jasna, Pehačkova 19, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1168934, reg. št. 6809, izdala UE Loga-
tec. s-68062

Salobir Zdenka, Jelce 22d, Gorica pri
Slivnici, letni spričevali 1. in 2. letnika Po-
klicne trgovske šole v Celju, izdani leta
1979 in 1980. p-68015

Samardžić Amir, Jakčeva ulica 39, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje elektro šole za telekomunikacije.
s-68148

Samsa Edita, Podmilščakova ulica 33a,
Ljubljana, delovno knjižico. s-68428

Schmidt Jaša, Mestni trg 24, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Moste, izda-
no leta 1995. s-68032

Sedlarević Sanja, Golnik 46, Golnik, vo-
zovnico na relaciji Kranj-Golnik. g-68466

Segaric Vazmenko, Ljubljanska 33, Izo-
la, pooblastilo za gašenje požara, št.
02/09-5100/98. g-68513

Sejfić Refik, Medvedova ulica 7, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15614, izdala UE Kamnik. s-68221

Semenič Zmagoslav, Kogojeva 20, Por-
torož, knjižico za čoln št. 001/03-649/1,
za čoln PI-2913, izdala Pristaniška kapitani-
ja v Piranu. g-68447

Sevšek Mojca, Gorice 63, Oplotnica,
študentsko izkaznico št. 31950312, izdala
Fakulteta za farmacijo. s-68118

Simončič Igor, Dolenjska cesta-del 16,
Ljubljana, zavarovalno polico št. 566138,
izdala Zavarovalnica Tilia za osebni avto št.
LJ 54-39S. s-68438

Simčič Helena, Dolnje Cerovo 37, Koj-
sko, študentsko izkaznico št. 18960609,
izdala FF Ljubljana, leta 1996. g-68121

Skerlep Mateja, Popovičeva ulica 27,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje ke-
mijske šole, izdano leta 1996. s-68343

Skobe Nataša, Šarhova ulica 26, Ljub-
ljana, diplomo Srednje naravoslovne šole,
izdana leta 1989. s-68344

Skornšek Melita, Ravne 82, Šoštanj, in-
deks, za šolsko leto 1984/85. g-68305

Skumavec Eva, Posavec 39, Podnart,
vozovnico št. 518329, izdal Alpetour.
g-68459

Skutnik Dušan, Klanc 17, Dobrna, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCGH, št. 35015.
p-68039

Slapnik Nataša, Gen. Levičnika 46/e,
Koper, spričevalo OŠ Škofije. g-68252

Slavič Jože, Križevci 57, Križevci pri Lju-
tomeru, zaključno spričevalo, poklic veteri-
narski tehnik, za šolsko leto 1984/85.
g-68248

Slejko Boštjan, Majcni 5, Sežana, obve-
stilo o uspehu za 2. letnik Srednje kovinar-
ske šole. p-68052

Sluga Benjamin, Agrokombinatska cesta
13a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 221799, izdala UE Ljubljana.
s-68100

Solina Andreja, Trg mladin. delovnih bri-
gad 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1192755, reg. št. 171272,
izdala UE Ljubljana. s-68103

Sosič Sebastjan, Strunjan 42, Portorož,
vozniško dovoljenje, izdala UE Piran.
g-68232

Sotlar Damjana, Miklošičeva ulica 15,
Domžale, spričevalo 2. letnika Srednje vrt-
narske šole Celje, izdano leta 1992.
s-68006

Stržinar Matjaž, Hlavče njive 9, Gorenja
vas, Alpetourovo vozovnico, št. 473223,
izdano na ime Stržinar Jurij. g-68015

Strašek Zdenka, Šaranovičeva 13, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14538. p-68080

Strel Marko, Študljanska cesta 102,
Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje računalniške šole, izdano leta
1992. s-68043

Strgar Igor, Ulica Bratov Učakar 96,
Ljubljana, delovno knjižico. s-68079

Strgar Tanja, Selska ulica 36, Škofljica,
maturitetno spričevalo in obvestilo o oprav-
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ljeni maturi Srednje gradbene in ekonom-
ske šole, izdano leta 1995. s-68238

Struna Helena, Stara Cerkev 78, Stara
Cerkev, vozniško dovoljenje, št. 11373, iz-
dala UE Kočevje. g-68190

Svenšek Andrej, Kolodvorska cesta 2a,
Mengeš, zaključno spričevalo OŠ Mengeš.
s-68352

Svetec Simona, Celovška cesta 128,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 929654, reg. št. 154386, izdala UE
Ljubljana. s-68209

Šalamon Peter, Sveti Jurij 27a, Roga-
šovci, vozniško dovoljenje, št. 30482.
p-68049

Šalamun Irena, Proletarska 24, Kidriče-
vo, zaključno spričevalo št. 67/94.
g-68332

Šarbek Vesna, Jevnica 6, Kresnice, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Vzgojiteljske šo-
le v Ljubljani, izdano 29. 8. 1977 na ime
Ostrež Vesna por. Šarbek. s-68069

Šarlah Irma, Glavarjeva ul. 20, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje administrativ-
ne šole, izdano leta 1973 na ime Kranjc
Irma. s-68215

Šega Slavko, Stanošina 7, Podlehnik,
overjeno kopijo licence, zap. št.
4208/5330-ZR52/1997 (4674), za vozilo
KASSBOHRER SETRA S 215 H, reg. št.
MB C3-993. s-68273

Šenkinc Zdenko, Šembije 71b, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABCEF-
GH, št. S 82116, izdala UE Ilirska Bistrica.
s-68388

Šinkovec Stanislav, Ul. Antona Kotarja
Martina 8, Kamnik, delovno knjižico.
s-68300

Škrbec Eva, Linhartova cesta 15, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole teh-
ničnih strok in osebnih storitev, izdano leta
1996. s-68102

Škrbec Igor, Podgora pri Ložu 1a, Cerk-
nica, vozniško dovoljenje, kat. H 2604994,
izdala UE Cerknica. s-68435

Šmid Vili, Goriška 4, Celje, vozniško do-
voljenje, kat. BFGH, št. 22941. p-68088

Šoemen Jožef, Grabe pri Ljutomeru 8,
Križevci, vozniško dovoljenje, kat. ABCEF-
GH, št. 1349, izdala UE Ljutomer. p-68089

Šorli Staša, Smlednik 74, Smlednik, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 11685.
s-68061

Šplajt Jožefa, Hrastje 38, Bistrica ob Sot-
li, potrdilo o statusu vojnega veterana, št.
27811, izdanega dne 16. 1. 1998.
g-68158

Štamcar Jan, Mladinska 33, Izola, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. 9302, izdala
UE Izola. g-68356

Štancer Bojana, Bevkova ulica 3, Mari-
bor, indeks Fakultete za družbene vede v
Ljubljani. s-68357

Šuc Radovan, Obala 105, Portorož, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 7847, izdala
UE Piran. g-68168

Šumah Katja, Zagrad 1/a, Prevalje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 17220, iz-
dala UE Ravne na Koroškem. g-68037

Šunah Katja, Zagrad 1a, Prevalje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 17220, iz-
dala UE Ravne na Koroškem. g-68234

Šuštar Francelj, Miklavičeva cesta 18,
Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 3685, Vrhnika. s-68291

Švab Ema, Maistrova 3, Slovenj Gradec,
spričevalo o končani OŠ Slovenj Gradec,
za šolsko leto 1987/88. g-68257

Švigelj Blaž, Ratež 63, Brusnice, štu-
dentsko izkaznico št. 81527177. m-1891

Švigelj Blaž, Ratež 63, Brusnice, indeks
št. 81527177, izdala EPF Maribor. m-1892

Tarman Urban, Preglov trg 7, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 38922.
s-68413

Temnikar Anton, Tomšičeva 4, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 4986, izdala UE Slovenj Gradec.
g-68275

Terbovšek Sebatjan, Varpolje 41, Reči-
ca ob Savinji, spričevalo 1. letnika, smer
elektroenergetik, izdano leta 1991.
p-68012

Tkalec Bojan, Cesta v Pečale 21, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1064606, reg. št. 210509, izdala UE
Ljubljana. s-68005

Tlaker Olga, Varpolje 25a, Rečica, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Ekonomske sred-
nje šole Slovenj Gradec. g-68339

Tomažič Matjaž, Mladinska ulica 6, Vu-
zenica, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 8770, izdala UE Radlje ob Dravi.
p-68023

Toplak Jurij, Cesta v Podboršt 13, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 102104, reg. št. 182634. s-68477

Torkar Silvo, Markova 49, Koper, voz-
niško dovoljenje, kat. AB, št. 9706, izdala
UE Koper. g-68041

Tramte Milan, Dolenje Kamence 12, No-
vo mesto, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
33.397, izdala UE Novo mesto. s-68487

Trboča Marko, Tomšičeva 13, Sloven-
ska Bistrica, spričevalo 3. letnika Srednje
strojne šole v Mariboru, za šolsko leto
1997/98. m-1899

Trivkovič Vukica, Veliki Štradon 11, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
37806. s-68250

Trlin Denis, Rozmanova 13a, Ilirska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 000974758, izdala UE Ilirska Bistrica.
s-68033

Ulčar Franc, Petrušnja vas 39, Šentvid
pri Stični, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 11975, izdala UE Grosuplje. s-68242

Umek Nina, Betajnova 42, Vrhnika, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 2547.
s-68284

Unterajter Jože, Betnavska 69, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9105,
izdala UE Maribor, 18. 2. 1993. m-1898

Urajnik Anica, Limbuška 10, Maribor, za-
ključno spričevalo za 8. razred OŠ v Mari-
boru. m-1881

Uršič Vesna, Košiše 24a, Kamnik, štu-
dentsko izkaznico št. 18960773, izdala Fi-
lozofska fakulteta. s-68090

Valjavec Frančišek, Hudi Graben 4, Tr-
žič, kupone k zavarovalni polici št.
0545511. g-68315

Vaupotič Igor, Petrovičeva 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
94427, izdala UE Maribor, 18. 5. 1998.
m-1895

Vaupotič Tadeja, Beblerjev trg 3, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 3951.
p-68081

Veberič Darko, Štefana Kovača 19, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 26160.
p-68042

Vehar Uroš, Bevke 10a, Vrhnika, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. 14668,
izdala UE Vrhnika. s-68382

Velencei Izidor, Adamičeva ulica 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 1106875, reg. št. 166403, izdala UE
Ljubljana. s-68374

Verbe Borut, Spodnji log 17, Sava, spri-
čevali 1. in 3. letnika Centra strokovnih šol,
izdani leta 1991 in 1993. s-68147

Verdel Nada, Plečnikova 12/b, Celje,
študentsko izkaznico, št. 30009974, izdala
FKKT. g-68016

Verdel Nada, Plečnikova 12/b, Celje,
vozniško dovoljenje. g-68036

Verdnik Igor, Usnjarska 4, Slovenske Ko-
njice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7832. g-68038

Vereš Cvetka, Vrtna 15, Murska Sobota,
diplomo Srednje družboslovne in ekonom-
ske šole v Murski Soboti, izdana leta 1987.
p-68026

Vesenjak Matej, Cirkovce 61/f, Cirkov-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
34816, izdala UE Ptuj. g-68235

Vevar Andrej, Goriče 3, Golnik, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 807339, reg.
št. 20548. g-68367

Videnšek Monika, Začret 44, Škofja vas,
spričevalo 1. letnika, poklic šivilja, krojač.
p-68040

Vidic Miloš, Jerebova 3a, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 31502,
izdala Občina Novo mesto. g-68362

Vidmar Gregor, Celovška 124, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 39415.
s-68268

Vilar Tomaž, Rimska c. 26, Šmarje Sap,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 20574,
izdala UE Grosuplje. s-68279

Vobner Aleš, Kajuhova 10, Ptuj, delovno
knjižico, reg. št. 50309, izdana v Ptuju.
g-68308

Vodišek Jožef, Prešernova c. 9, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
reg. 115.660, S 611946, izdala UE Ljub-
ljana. s-68451

Vodušek Ivica, Cesta na Boč 40, Poljča-
ne, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8154. g-68195

Vojvoda-Đuragić Jana, Resljeva cesta
44, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpi-
tu Gimnazije Jesenice, izdano 1975 na ime
Vojvoda Jana. s-68095

Vozel Sylvester, Rožičeva ulica 3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1264301, reg. št. 202808, izdala UE
Ljubljana. s-68123

Vuk Danjela, Arčoni 6, Renče, vozniško
dovoljenje. g-68030

Weber Špela, Zikova ulica 8, Kamnik,
spričevalo 1. letnika Srednje kemijske šole,
izdano leta 1994. s-68379

Zagrušovcem Edvard, Goriška 2, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu št. 1207,
Srednje tehnične šole Celje, izdano 16. 9.
1983. g-68319

Zapušek Jože, Rožičeva ulica 2, Ljublja-
na, zavarovalno polico št. 514485, izdala
Zavarovalnica Tilia. s-68270

Zavolovšek Jožef, Cesta Františka Foita
6, Velenje, potrdilo o usposobljenosti za
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voditelja čolna, št. 02/13-3439/73.
s-68106

Zekan Hazim, Vlasinje 88, Mrkonjić
grad, diplomo Srednje gradbene šole v Ljub-
ljani, izdana leta 1984. s-68010

Zemljič Boštjan, Lokavci 39a, Sp. Ivanjci,
študentsko izkaznico št. 81468412. m-1893

Zinajić Tijana, Prijateljeva 19, Ljubljana,
duplikat indeksa, izdala AGRFT v Ljubljani
leta 1997. s-68034

Zorko Mitja, Čopova 23, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BCEGH, št. 41895.
p-68010

Zupanc Aleš, Cankarjeva 31b, Radovlji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
3097. s-68440

Zupanc Sonja, Cankarjeva 31b, Radov-
ljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16496, izdala UE Radovljica. s-68437

Zupanić Metka, Stojnci 137/a, Markov-
ci, preklic preklica delovne knjižice, objav-
ljen v Ur. l. RS, št. 67/98, g-67203.
g-68144

Zver Mojca, Na grivi 32, Brezovica, štu-
dentsko izkaznico št. 42234997, izdala

Akademija za likovno umetnost Ljubljana.
s-68191

Žalig Mitja, Ul. Frankolovskih žrtev 15,
Celje, vozniško dovoljenje, št. 38600.
p-68024

Žigaj Nedeljko, Premančan 21, Anka-
ran, vpisni list za čoln št. 02/03-1314/97,
KP 1106. g-68424

Žumer Damjan, Kranjska c. 4 d, Kam-
nik, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole za strojništvo v Ljubljani, izdano leta
1992. s-68407
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VSEBINA

Obvestilo

Naročnike uradnih objav obveščamo, da je bilo v Uradnem listu RS, št. 60 z dne 28. 8. 1998
objavljeno novo navodilo o vsebini objav za javna naročila v Uradnem listu Republike Slovenije. Sestavni
del tega navodila so tudi vzorci obrazcev.

Zato opozarjamo, da bo po 13. septembru potrebno pošiljati besedila za objavo javnih naročil v
skladu z novimi vzorci obrazcev. Le-ti so dosegljivi tudi na Internetu na naslovu http://www.uradni-
list.si.

Če imate možnost, nam lahko oglas za objavo pošljete po e-mailu: objave@uradni-list.si. V tem
primeru bomo na oglas počakali do ponedeljka, potrebujemo pa isto besedilo in naročilnico tudi po faksu.

Hvala za razumevanje.
                                                                                             Uredništvo


