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Uradne objave
Uradni list
Republike Slovenije

Sodni register

Popravek

V Uradnem listu RS, št. 66 z dne 1. 10.
1998, stran 6287, Rg-204660, Srg št.
97/01026, se subjekt vpisa pravilno glasi:
TELKOM SISTEMI, d.o.o., storitve in tr-
govina, Velenje.

CELJE

Rg-48548
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03872 z dne 29. 8. 1996 pri
subjektu vpisa PLEMAS, d.o.o., proizvod-
no storitveno podjetje Slovenske Konji-
ce, sedež: Nova vas 20, 3210 Sloven-
ske Konjice, pod vložno št. 1/05457/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti in uskladitev s standarno
klasifikacijo dejavnosti, povečanje kapitala
z novimi vložki, spremembo zastopnikov in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5763436
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Zdolšek Martin, Slovenske

Konjice, Nova vas 20, vstop 9. 2. 1993,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Puč-
nik Mladen, razrešen 21. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 29. 8. 1998: 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja ko-
vinskega stavbnega pohištva; 2821 Pro-
izvodnja 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; 2851 Površinska obdelava in prekri-
vanje kovin; 2852 Splošna mehanična de-
la; 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; 2922 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in
gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 2951 Proizvodnja meta-
lurških strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih
in gradbenih strojev; 2953 Proizvodnja stro-
jev za živilsko in tobačno industrijo; 2954
Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in
usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja stro-
jev za industrijo papirja in kartona; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 2971 Proizvodnja električnih gospo-
dinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja nee-
lektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
3110 Proizvodnja elektromotorjev, genera-
torjev in transformatorjev; 3120 Proizvod-
nja naprav za distribucijo in krmiljenje elek-
trike; 3130 Proizvodnja izoliranih električ-
nih kablov in žic; 3140 Proizvodnja akumu-
latorjev, primarnih členov in baterij; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 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;
3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje

strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
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-
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gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugi-
mi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 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; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 6021 Drug kopenski
potniški promet na rednih linijah; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet.

Pri dejavnosti G/51.18 vse, razen far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti
G/52.488 vse, razen orožja in streliva.

KOPER

Rg-112979
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00997 z
dne 2. 9. 1997 pri subjektu vpisa NIKK,
Trgovinsko podjetje, d.o.o., Koper, se-
dež: Ulica OF 11, 6000 Koper, pod vlož-
no št. 1/01859/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala, družbenikov in deležev ter uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5467829
Osnovni kapital: 6,275.000 SIT
Ustanovitelji: Kastelic Nedjan, izstop

19. 11. 1996, Kastelic Hermina, Koper, Uli-
ca OF 11, vstop 19. 11. 1996 in Kastelic
Igor, Koper, Kvedrova 8, vstop 8. 10.
1990, vložek oba po 3,137.500 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 2. 9. 1997: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lov-
ske storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Goz-
darske storitve; 1511 Proizvodnja in kon-
zerviranje mesa, razen perutninskega; 1512
Proizvodnja in konzerviranje perutninskega
mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov,
tudi iz perutninskega mesa; 1520 Predela-
va in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih iz-
delkov; 1531 Predelava in konzerviranje
krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in zele-
njavnih sokov; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 1541 Proizvod-
nja surovega olja in maščob; 1542 Pro-
izvodnja rafiniranega olja in maščob; 1543
Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih
maščob; 1551 Melkarstvo in sirarstvo, pro-
izvodnja mlečnih izdelkov; 1552 Proizvod-
nja sladoleda; 1561 Mlinarstvo; 1562 Pro-
izvodnja škroba in škrobnih izdelkov; 1571
Proizvodnja pripravljenih krmil za domače
živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živa-
li; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejav-
nost slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepe-
čenca in piškotov, proizvodnja trajnega pe-
civa in slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja;
1584 Proizvodnja kakava, čokolade in slad-
kornih izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin;
1586 Predelava čaja in kave; 1587 Pro-
izvodnja različnih začimb, dišav in drugih
dodatkov; 1588 Proizvodnja homogenizira-
nih živil in dietetične hrane; 1589 Proizvod-
nja drugih živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žga-
nih pijač; 1592 Proizvodnja etilnega alko-
hola; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
1595 Proizvodnja drugih nežganih fermen-
tiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1597
Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja mine-
ralnih vod in brezalkoholnih pijač; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje

ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravilo motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
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trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-

nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7120 Dajanje drugih vozil v
najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kme-
tijstva in sorodnih dejavnosti; 73104 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju medicine; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 73202 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju humanistike; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9211 Sne-
manje filmov in videofilmov; 9212 Distribu-
cija filmov in videofilmov; 9213 Kinemato-
grafska dejavnost; 9220 Radijska in televi-
zijska dejavnost; 9232 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92621 Dejavnost
marin; 92622 Dejavnost smučarskih cen-
trov in smučišč; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-

nih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih sa-
lonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salo-
nov; 93023 Dejavnost pedikarskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9304
Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene
dejavnosti; 9500 Zasebna gospodinjstva z
zaposlenim osebjem.

Vpiše se omejitve pri dejavnostih: 51.18
razen farmacevtskih izdelkov; 67.13 samo
menjalnice in zastavljalnice; 74.12 razen re-
vizijske dejavnosti.

KRANJ

Rg-114617
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00694 z dne 8. 10. 1997 pri
subjektu vpisa TIO PNEVMATIKA, pro-
izvodnja industrijske pnevmatike in hi-
dravlike, d.o.o., Lesce, sedež: Alpska 43,
4248 Lesce, pod vložno št. 1/05383/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo akta o ustanovitvi z dne 15. 3. 1995
s temile podatki:

Matična št.: 5868459.

Rg-116101
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01497 z dne 18. 11. 1997 pri
subjektu vpisa AQUASAVA, tekstilna indu-
strija in trgovina, d.o.o., Kranj, sedež: Go-
renjesavska 12, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/05075/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča povečanje osnovnega kapitala
z novimi vložki in spremembo ustanovitelja s
temile podatki:

Matična št.: 5707625
Osnovni kapital: 1.042,434.278 SIT
Ustanovitelja: La Torre Finanziaria

S.R.L., Viale dell Industria 5, San Martino
boun Albergo/VR/, vstop 16. 11. 1992,
vložek 847,276.635 SIT in Simest, d.d.,
CAP 00162, Rim, Italija, Via Alesandro Fer-
nese 4, vstop 20. 10. 1995, vložek
105,294.693 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

LJUBLJANA

Rg-26757
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02328 z dne 13. 7. 1995 pri subjektu
vpisa INTER KONSTRUKT družba za tr-
govino in zastopstva, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Puhova ulica 13, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/25226/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
zastopnika in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5839734
Sedež: 1000 Ljubljana, Martinčeva

ulica 19
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Jan-

kovič Vladimir, razrešen 31. 3. 1995 in za-
stopnik Jankovič Dragoslav, Ljubljana, Mar-
tinčeva ul. 19, imenovan 31. 3. 1995, ki
zastopa družbo brez omejitev kot začasni
poslovodja družbe.

Dejavnost, vpisana 13. 7.1995: 221 Za-
ložništvo; 222 Tiskarstvo in z njim povezane
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storitve; 451 Pripravljalna dela na grad-
biščih; 452 Gradnja objektov in delov ob-
jektov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454 Za-
ključna gradbena dela; 455 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 501 Trgovina z
motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 503 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 505 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 511 Posredništvo; 512 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi surovinami
in živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgo-
vina na debelo z izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 523
Trgovina na drobno s farmacevttskimi, me-
dicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 524 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah; 525 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila iz-
delkov široke porabe; 6521 Finančni zakup
(leasing); 671 Pomožne dejavnosti v finanč-
nem posredništvu, razen zavarovalništva in
dejavnosti pokojninskih skladov; 723 Ob-
delava podatkov; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 742 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 748 Raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-111401
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02812 z dne 26. 6. 1997 je pri subjek-
tu vpisa INDUSTRIJA PREVENTIVNE
OSEBNE ZAŠČITE TRBOVLJE, d.o.o., Ko-
lonija 1. maja 24/b, Trbovlje, sedež: Ko-
lonija 1. maj 24/b, 1420 Trbovlje, pod
vložno št. 1/01096/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5040167
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Sta-

rina Kosem Andrijana, razrešena 15. 5.
1997 in zastopnik Štukelj Emil, Celje, Ilir-
ska ulica 10, imenovan 15. 5. 1997, ki za-
stopa družbo brez omejitev kot poslovodja.

Rg-113737
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00984 z dne 17. 9. 1997 je pri subjek-
tu vpisa TAPI, Podjetje za tgovino in
opravljanje obrtnih storitev, d.o.o., Kiso-
vec, sedež: Naselje na šahtu 31, 1412
Kisovec, pod vložno št. 1/09398/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5437768
Dejavnost, vpisana 17. 9. 1997: 1740

Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih ob-
log; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih
mas za gradbeništvo; 2851 Površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 3611 Proizvodnja

sedežnega pohištva; 3614 Proizvodnja dru-
gega pohištva, d.n.; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, 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; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in grad-
benim materialom; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah.

Rg-113744
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02606 z dne 26. 8. 1997 je pri subjek-
tu vpisa VELETEKSTIL, trgovina na debe-
lo, drobno in izvoz-uvoz, p.o., sedež: Ma-
sarykova 17, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/09302/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča lastninsko preoblikovanje, spre-
membo firme, sedeža, ustanoviteljev, za-
stopnika, vpis osnovnega kapitala, uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah,
uskladitev dejavnosti in vpis članov nadzor-
nega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5426944
Firma: VELETEKSTIL, Trgovina na de-

belo in drobno, d.d.
Skrajšana firma: VELETEKSTIL, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež:  1000  Ljubljana,  Leskoško-

va  8
Osnovni kapital: 422,077.000 SIT
Ustanovitelji: Trgovsko podjetje Veletek-

stil, p.o., izstop 8. 4. 1997, Sklad Republi-
ke Slovenije za razvoj, d.d., Ljubljana, Du-
najska 160, vložek 219,819.000 SIT, Slo-
venski odškodninski sklad, d.d., Ljubljana,
Mala ulica 5, vložek 42,208.000 SIT, Kapi-
talski sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, d.d., Ljubljana, Kolodvorska
15, vložek 42,208.000 SIT, udeleženci in-
terne razdelitve, vložek 83,208.000 SIT in
udeleženci notranjega odkupa, vložek
34,634.000 SIT, vstopili 8. 4. 1997, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Presl Janez, Ljubljana-Polje, Novo Polje,
Cesta VIII/10, razrešen in ponovno imeno-
van 8. 4. 1997 kot direktor, ki zastopa druž-
bo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Vilar Jože, Mat-
jažič Anton, Gašperšič Alenka in Hočevar
Janez, vstopili 8. 4. 1997.

Dejavnost, vpisana 26. 8. 1997: 4543
Oblaganje tal in sten; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 517 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 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; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5551 Storitve menz; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7010 Po-
slovanje z latnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije št. LP
01077/00873-1997/MB z dne 6. 5.
1997.

Rg-115074
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04218 z dne 13. 11. 1997 je pri sub-
jektu vpisa HRIBERNIG, strešne konstruk-
cije, d.o.o. sedež: Kočenska 11, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/27260/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, zastopnika in spremembo druž-
bene pogodbe z dne 23. 6. 1997 s temile
podatki:

Matična št.: 5924006
Sedež: 1000 Ljubljana, Bratislavska 7
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Ter-

čelj-Schweitzer Robert, razrešen 5. 6.
1997, direktor Hribernig Josef, Voelker-
markt, Neudenstein 14, imenovan 5. 6.
1997, ki zastopa družbo brez omejitev in
prokuristka Verhunc Tatjana, Radovljica,
Cankarjeva ul. 36, imenovana 5. 6. 1997.

Rg-209870
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05073 z dne 5. 10. 1998 pri subjektu
vpisa STIMOROL, trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Brnčičeva 5,
1231 Ljubljana, pod vložno št.
1/25144/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča vpis začetka redne likvidacije, spre-
membo firme in zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5832624
Firma: STIMOROL, trgovsko podjetje,

d.o.o., Ljubljana – v likvidaciji
Skrajšana firma: STIMOROL, d.o.o.,

Ljubljana – v likvidaciji
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Lin-

neberg Thorben Langvad, Cigoj Nataša, Za-
gorc Meri, Eriksen Hans Henrik Horsted,
izstopili 2. 9. 1998 ter likvidacijska upravi-
teljica Butara Melita, Ljubljana, Mala čolnar-
ska 9b, imenovana 2. 9. 1998.
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Začetek redne likvidacije na podlagi
sklepa skupščine z dne 2. 9. 1998.

Rok za prijavo terjatev je 30 dni od obja-
ve sklepa.

PTUJ

Rg-207431
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00183 z dne 18. 6. 1998 pri
subjektu vpisa PREVENT, inštruktaža in
servis, d.o.o., sedež: Hardek 6, 2270 Or-
mož, pod vložno št. 1/02654/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti in spremembo akta o
ustanovitvi z dne 10. 6. 1998 s temile po-
datki:

Matična št.: 5400864
Firma: STENVENT, inštruktaža in ser-

vis, d.o.o.
Skrajšana firma: STENVENT d.o.o.
Dejavnost, vpisana 18. 6. 1998: 5020

Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 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 motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
60240 Cestni tovorni promet; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-207432
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00162 z dne 18. 6. 1998 pri
subjektu vpisa STROJTRG, trgovina in
proizvodnja, d.o.o., sedež: Poljska cesta
20, 2250 Ptuj, pod vložno št.
1/03856/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža družbe, dejav-
nosti in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5511305
Sedež: 2250 Ptuj, Rogaška cesta 1
Dejavnost, vpisana 18. 6. 1998: 2811

Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in trans-
portnih naprav; 2940 Proizvodnja obdelo-
valnih strojev; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55031 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); 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6412 Ku-
rirske storitve; razen javnih poštnih storitev;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74831
Prevjanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila.

Dejavnost K 74.12 – računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje “razen opravljanja revizijske de-
javnosti”.

Rg-207455
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00168 z dne 9. 7. 1998 pri
subjektu vpisa MESTNI KINO PTUJ, d.o.,
sedež: Cvetkov trg 1, 2250 Ptuj, pod vlož-
no št. 1/00481/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča lastninsko preoblikovanje spre-
membo pravnoorganizacijske oblike, vpis
osnovnega kapitala, spremembo družbeni-
kov, zastopnikov in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5053382
Firma: MESTNI KINO PTUJ d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 20,358.000 SIT
Ustanovitelji: Mestni ljudski odbor Ptuj,

izstop 5. 2. 1998, Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vložek
2,036.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 56, vložek 2,036.000
SIT, Slovenska razvojna družba, d.d., Ljub-
ljana, Kotnikova 28, vložek 9,253.000 SIT,
Hameršak Anita, Cirkulane, Veliki vrh 2, vlo-
žek 74.000 SIT, Hameršak Marjan, Cirkula-
ne, Veliki vrh 2, vložek 149.000 SIT, Ha-
meršak Ana, Cirkulane, Veliki vrh 2, vložek
223.000 SIT, Merc Hedvika, Ptuj, Ilčeva
ulica 14, vložek 864.000 SIT, Merc Anita,
Ptuj, Ilčeva ulica 14, vložek 149.000 SIT,
Lukman Štefanija, Ptuj, Kraigherja ulica 22,
vložek 298.000 SIT, Žigman Vincenc, Ptuj,
Kraigherjeva ulica 22, vložek 298.000 SIT,
Vrbnjak Julijana, Ptuj, Kraigherjeva ulica 18,
vložek 298.000 SIT, Majcen Luka, Majcen
Maja, Ptuj, Štuki 6g, vložek vsak po 74.000
SIT, Majcen Vesna, Ptuj, Štuki 6g, vložek
223.000 SIT, Majcen Zoran Ptuj, Štuki 6g,
vložek 1.087.000 SIT, Šneberger Srečko,
vložek 1,452.000 SIT, Šneberger Nada,
vložek 223.000 SIT, Šneberger Damjan,
vložek 401.000 SIT, vsi Ptuj, Langusova
14b, Čeh Marjan, vložek 848.000 SIT in
Čeh Rozalija, vložek 298.000 SIT, oba Ki-
dričevo, Kungota 93, vsi vstopili 5. 2. 1998,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Še-
ruga Stanko, razrešen 20. 4. 1988, Šne-
berger Srečko, razrešen 5. 2. 1998 in di-
rektor Šneberger Srečko, Ptuj, Langusova
14b, imenovan 5. 2. 1998, ki zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 7. 1998: 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem; d.n.; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 73202 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju humanistike; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80421 De-
javnost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9213 Kine-
matografska dejavnost, 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92623 Druge športne dejavnosti.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo št. LPS
1430/2055-BJ z dne 19. 6. 1998.

Rg-209253
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00190 z dne 15. 7. 1998 pri
subjektu vpisa LABOD DELTA, konfekci-
ja, d.o.o., sedež: Dornavska cesta 6,
2250 Ptuj, pod vložno št. 1/09532/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pred-
log in sklep o začetku stečajnega postopka,
spremembo firme in zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5944252
Firma: LABOD DELTA, konfekcija,

d.o.o. – v stečaju
Skrajšana firma: LABOD DELTA d.o.o.,

– v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kri-

žovnik Hermina, razrešena 17. 6. 1998 in
stečajni upravitelj Dubrovski Drago, Zreče,
Cesta na Roglo 11g, imenovan 17. 6.
1998.

Vpiše se predlog za začetek stečajnega
postopka, ki ga je pri Okrožnem sodišču na
Ptuju pod opr. št. St 11/98 dne 17. 6.
1998 vložil predlagatelj Labod Delta, Kon-
fekcija, d.o.o., Dornavska cesta 6, Ptuj.

Vpiše se sklep Okrožnega sodišča na
Ptuju o začetku stečajnega postopka, št.
St 11/98 z dne 17. 6. 1998.

Rg-209255
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 97/00004 z dne 13. 7. 1998 pri
subjektu vpisa URBAN, trgovina in posred-
ništvo, d.o.o., sedež: Ul. Jožefe Lackove
19, 2250 Ptuj, pod vložno št.
1/01963/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
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uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti, spremembo naslo-
va družbenika in zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5364795
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Kosi Mija, Ptuj, Orešje 103,

vstop 10. 4. 1990, vložek 1,502.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kosi Mitja, Ptuj, Orešje 103, imeno-
van 10. 4. 1990, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 7. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovi-
na na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializi-
ranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drob-
no s svežim sadjem in zelenjavo; 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 alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227

Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj, s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje.

Rg-209265
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 97/00122 z dne 2. 9. 1998 pri
subjektu vpisa AMI, avtomatizacija, mikro-
računalništvo in inženiring, d.o.o., sedež:
Ul. V. Prekomorske brigade 2, 2250
Ptuj, pod vložno št. 1/01400/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, družbenikov, poslovnih deležev, za-
stopnikov, družbene pogodbe, dejavnosti
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5321964
Sedež: 2250 Ptuj, Trstenjakova uli-

ca 5
Ustanovitelja: Križan Janez, Ptuj, Ulica

V. Prekomorske 2, vstop 6. 12. 1989, vlo-
žek 1,621.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja in Lazar Miran, izstop 15. 5. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: La-
zar Miran, razrešen 15. 5. 1997.

Dejavnost, vpisana 2. 9. 1998: 22330
Razmnoževanje računalniških zapisov;
33300 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 51140 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 51640 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 51700 Druga trgovina na debelo;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 71330 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 72100 Svetovanje o
računalniških napravah; 72200 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računal-
niških strojev ter računalniških naprav;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila.

Vpiše se sprememba akta z dne 30. 5.
1997.

Rg-209267
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00150 z dne 7. 9. 1998 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA ŽETALE,
sedež: Žetale 4, 2287 Žetale, pod vložno
št. 1/09536/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo tipa zastopanja s
temile podatki:

Matična št.: 5968330
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kru-

šič Marija, Žetale, Žetale 17b, razrešena in
ponovno imenovana 1. 7. 1997 kot ravna-
teljica, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-209269
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 97/00303 z dne 8. 9. 1998 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA VELIKA
NEDELJA, p.o., sedež: Velika Nedelja 13,
2274 Velika Nedelja, pod vložno št.
1/00566/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, družbenikov, za-
stopnikov, uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti in uskladitev z za-
konom o zavodih s temile podatki:

Matična št.: 5090148000
Firma: OSNOVNA ŠOLA VELIKA

NEDELJA
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanovitelja: Skupščina občine Ormož,

izstop 24. 6. 1996 in Občinski svet Ormož,
Ormož, Ptujska cesta 6, vstop 24. 6. 1996,
odgovornost: odgovarja do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ož-
bolt Vlado in Frangež Marta, izstopila 25. 9.
1996 ter Skok Boris, Velika Nedelja, Velika
Nedelja 10c, imenovan 25. 9. 1996 kot
ravnatelj, ki zastopa brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 9. 1998: 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 80102 Osnovnošolsko
splošno izobraževanje; 804 Izobraževanje
odraslih in drugo izobraževanje; 9261 Obra-
tovanje športnih objektov.

Rg-209270
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00055 z dne 8. 9. 1998 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA MLADI-
KA, sedež: Žnidaričevo nabrežje 1, 2250
Ptuj, pod vložno št. 1/00404/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5087163
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Šu-

mandl Marija, razrešena 31. 12. 1997, Pur-
gaj Sonja, Ptuj, Vičava 128, imenovana
23. 1. 1998 kot direktorica, ki zastopa brez
omejitev.

Rg-209271
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 97/00160 z dne 8. 9. 1998 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA GORIŠ-
NICA, sedež: Gorišnica 83, 2272 Gori-
šnica, pod vložno št. 1/00532/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža, družbenikov in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5087023
Sedež: 2272 Gorišnica, Gorišnica 42
Ustanovitelja: Občina Ptuj, izstop 16. 7.

1995 in Občina Gorišnica, Gorišnica, Gori-
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šnica 54, vstop 16. 7. 1995, odgovornost:
odgovarja do določene višine.

Dejavnost, vpisana 8. 9. 1998: 55510
Storitev menz; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 80101 Dejavnost vrtcev
in predšolsko izobraževanje; 80102 Osnov-
nošolsko splošno izobraževanje; 92511 De-
javnost knjižnic; 92610 Obratovanje šport-
nih objektov.

Rg-209275
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00027 z dne 11. 9. 1998 pri
subjektu vpisa GEOBOS, gostinstvo, trgo-
vina in storitve, d.o.o., sedež: Rogozniši-
ka cesta 20, 2250 Ptuj, pod vložno št.
1/09367/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, družbenikov, za-
stopnikov in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5873452
Firma: GEOBOS, projektiranje, inže-

niring, gostinstvo, trgovina in storitve,
d.o.o.

Ustanovitelji: Šegula Boris, izstop
19. 12. 1997, Danial George, Ljubljana,
Osenjakova ulica 4, vložek 902.304 SIT,
Šegula Suzana, Ljubljana, Osenjakova ulica
4, vložek 613.536 SIT, oba vstop 19. 12.
1997, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Še-
gula Boris, razrešen 19. 12. 1997 in Danial
George, Ljubljana, Osenjakova ulica 4, ime-
novan 19. 12. 1997 kot direktor, ki zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 9. 1998: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami, 7020
Dajanje lastnih nepremičin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje.

SLOVENJ GRADEC

Rg-206203
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s

sklepom Srg št. 98/00170 z dne 30. 6.
1998 pod št. vložka 1/09592/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev za-
druge brez odgovornosti s temile podatki:

Matična št.: 1300814
Firma: SPLOŠNA KMETIJSKA ZADRU-

GA PODVLEKA, z.b.o.
Skrajšana firma: SPLOŠNA KMETIJSKA

ZADRUGA PODVLEKA, z.b.o.
Pravnoorg. oblika: zadruga brez odgo-

vornosti
Sedež: 2361 Ožbalt, Ožbalt 69
Osnovni kapital: 500.000 SIT
Ustanovitelji: Pinter Alojz, Ožbalt, Ožbalt

21, Uranek Ivan, Podvleka, Vas 48, Kojzek
Anton, Kapla, Zg. Kapla 28, Krajnc Pavel,
Kapla, Zg. Kapla 21, Jeršič Anton, Kapla,
Sp. Kapla 98, Garmut Ivan, Kapla, Sp. Ka-
pla 35, Lubej Marija, Ožbalt, Ožbalt 20,
Hartman Igor, Ožbalt, Gradišče 40, Štrba-
lek Franc, Kapla, Zg. Kapla 2, Garmut Jo-

žef, Kapla, Sp. Kapla 78, Rihter Maks ml.
Kapla, Sp. Kapla 84, Hartman Alojz, Kapla,
Zg. Kapla 27, Kašman Ivan, Kapla, Zg. Ka-
pla 24, Garmut Anton, Kapla, Sp. Kapla
101, Postl Alojz, Ožbalt, Gradišče 20, Žav-
cer Rudolf, Ožbalt, Sp. Kapla 54, Pušnik
Alojzija, Ožbalt, Gradišče 23, Kladnik Dani-
lo, Ožbalt, Gradišče 35, Rižnik Karel, Pod-
vleka, Janževski vrh 15, Čas Leopold, Pod-
vleka, Janževski vrh 10, Jeršič Marija, Ož-
balt, Gradišče 16, Pavlič Ludvik, Kapla, Sp.
Kapla 21, Hartman Jakob, Kapla, Sp. Kapla
90, Petar Stanisalv, Ožbalt, Sp. Kapla 49 in
Čas Andrej, Podvleka, Brezno 48, vsi vsto-
pili 4. 4. 1998, vložek vsak po 20.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pe-
tar Stanislav, Ožbalt, Sp. Kapla 49, imeno-
van 4. 4. 1998, zastopa kot začasni direk-
tor, brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 6. 1998: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi;
0122 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 0123 Reja prašičev; 0124 Reja
perutnine; 0125 Reja drugih živali; 0130
Mešano kmetijstvo; 01412 Druge storitve
za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za ži-
vinorejo, razen veterinarskih storitev; 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske stori-
tve; 1511 Proizvodnja in konzerviranje me-
sa, razen perutninskega; 1513 Proizvodnja
mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega me-
sa; 1551 Melkarstvo in sirarstvo, proizvod-
nja mlečnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pri-
pravljenih krmil za domače živali; 1572 Pro-
izvodnja krmil za hišne živali; 1591 Proizvod-
nja žganih pijač; 2010 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 2040 Proizvod-
nja lesene embalaže; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 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 motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z

živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina 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; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kme-
tijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
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na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55112 Dejavnost penzionov; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 9005 Druge
storitve javne higiene.

Pri djeavnosti pod šifro 51.180 “posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.” razen “pri prodaji farmacevt-
skih izdelkov”; 52.488 “trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.”
razen “z orožjem in strelivom”; 74.120 “ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje” razen “revizij-
ske dejavnosti”; 74.140 “podjetniško in po-
slovno svetovanje” razen “arbitraža in po-
sredovanje v pogajanjih med managerji in
delavci”.

Rg-209335
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s

sklepom Srg št. 97/00385 z dne 17. 9.
1998 pod št. vložka 1/09599/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1215221
Firma: PROKON & CO, trgovska druž-

ba, d.o.o.
Skrajšana firma: PROKON & CO d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2392 Mežica, Knapovška 7
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Pustoslemšek Primož, Me-

žica, Knapovška 7, vstop 7. 5. 1998, vlo-
žek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pustoslemšek Primož, Mežica, Kna-
povška 7, imenovan 7. 5. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 9. 1998: 50101
Trgovina na debelo 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; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 6024 Cestni
tovorni promet; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

CELJE

Srg 94/02286 Rg-206890
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/02286 z dne 8. 7. 1998 pod št.
vložka 1/02435/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Firma: PEJO, mednarodno proizvod-
no in trgovsko podjetje, d.o.o., Celje, Ve-
selova 3

Skrajšana firma: PEJO, d.o.o., Celje,
Veselova 3

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 3000 Celje, Veselova 3
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep družbenika z dne 22. 4. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postop-
ku (Srg 2286/94 z dne 6. 9. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 2286/94 z dne 8. 7.
1998).

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe je prevzel Penca Jože, Za-
tišje 15, Celje.

Srg 94/04681 Rg-208947
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04681 z dne 21. 5. 1998 pod
št. vložka 1/02783/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Matična št.: 5495610
Firma: CELEIA ODKUP, proizvodnja in

trgovina z mlekom, d.o.o., Arja vas
Skrajšana firma: CELEIA ODKUP,

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

govornostjo
Sedež: 3301 Petrovče, Arja vas
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: CELEIA – izvoz, uvoz,

d.o.o. in Kampuš Alojz, izstop 17. 12.
1997.

Sklep družbenikov z dne 17. 12. 1997
o prenehanju družbe po skrajšanem postop-
ku (Srg 4681/94 z dne 20. 3. 1998).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 4681/94 z dne
21. 5. 1998).

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe sta prevzela CELEIA – iz-
voz, uvoz, d.o.o., Arja vas, Petrovče in Kam-
puš Alojz, Žalec, Vodnikova 5.

Srg 97/00478 Rg-208962
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00478 z dne 7. 5. 1998 pod št.
vložka 1/01864/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Firma: IGO, inženiring za gradbeniš-
tvo in okolje, d.o.o., Celje, Prvomajska,
n.h.

Skrajšana firma: IGO, d.o.o., Celje, Pr-
vomajska n.h.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 3000 Celje, Prvomajska n.h.
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep družbenikov z dne 18. 4. 1997 o

prenehanju družbe po skrajšanem postop-
ku (Srg 478/97 z dne 17. 3. 1998).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 478/97 z dne 7. 5.
1998).

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe prevzame Crnič Jože, Pr-
vomajska, n.h., Celje.

KOPER

Srg 2956/94 Rg-40271
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep.
Družba INTERNATIONAL SERVICES,

d.o.o., Divača – posredovanje pri oprav-
ljanju zaključnih del v gradbeništvu –
uvoz in izvoz, Ulica Bogomirja Magajne
1, Divača, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1-2192-00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
12. 12. 1994.

Družbeniki Diego Zavadlal, Via Paglieric-
ci n. 23, Trst, Italija, Marija Božac, Divača,
Ul. Dr. Bogomir Magajne 1 in Matteo Berci,
Via Fiordalisi n. 12, Trst, Italija, izjavljajo, da
so poplačane vse obveznosti družbe, da
družba ni imela zaposlenih delavcev in da
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prevzamejo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se prenese na družbenika v skladu z
deleži, ki so jih imeli ob ustanovitvi družbe.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-
ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 18. 6. 1996

Srg 3265/94 Rg-40272
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba KAPITEL, Gradbeništvo, inže-

niring, posredovanje, d.o.o., Koper, Ma-
rušičeva 5, ki je vpisana pri tem sodišču
pod vložno št. 1-2889-00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanovite-
lja z dne 30. 12. 1994.

Ustanovitelj Henrik Koruza, Ankaran, Ko-
lomban 53, izjavlja, da so poplačane vse
obveznosti družbe, da družba ni imela za-
poslenih delavcev in da prevzame obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo osta-
lo po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se prenese na ustanovitelja.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-
ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 18. 6. 1996

Srg 43/95 Rg-106344
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba SUNSET TRADE, podjetje za

zastopanje in trgovino, d.o.o., Sečovlje,
Parecag, št. 19, ki je vpisana pri tem so-
dišču pod vložno št. 1/3967/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu ustano-
viteljice z dne 26. 12. 1994.

Družbenica Sabrina Elda Hvala iz Sečo-
velj, Parecag št. 19, izjavlja, da so poplača-
ne vse obveznosti družbe, da družba ni ime-
la zaposlenih delavcev in da prevzame ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo osta-
lo po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se prenese na ustanoviteljico.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-
ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 22. 4. 1997

Srg 3336/94 Rg-109749
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba Agencija za marketinške sto-

ritve MARKES, d.o.o., Knežak, Knežak
107, ki je vpisana pri tem sodišču pod vlož-
no št. 1/1601/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družbenika z dne
30. 12. 1994.

Družbenik Šircelj Jernej iz Slovenj Grad-
ca, Glavni trg 47, izjavlja, da so poplačane vse

obveznosti družbe, da družba ni imela zapo-
slenih delavcev in da prevzame obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo osta-
lo po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se prenese na družbenika.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-
ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 8. 7. 1997

Srg 3357/94 Rg-109750
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba FIN VESTA, Trgovina in storitve,

d.o.o., Pregljeva 1, Sežana, ki je vpisana pri
tem sodišču pod vložno št. 1/2751/00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenikov z dne 29. 12. 1994.

Družbenika Guštin Jadran, Pregljeva 1,
Sežana in Škrlj Dušan, Ivana Turšiča 4, Se-
žana, izjavljata, da so poplačane vse obvez-
nosti družbe, da družba ni imela zaposlenih
delavcev in da prevzameta obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo osta-
lo po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se prenese med družbenika v ena-
kih deležih.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-
ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 8. 7. 1997

Srg 2867/94 Rg-114815
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba GRADING, podjetje za organi-

zacijo in posredovanje v izgradnji kom-
pletnih gospodarskih in drugih objektov,
d.o.o., Postojna, Prekomorskih brigad 3,
ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/815/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu družbenika z dne 1. 7. 1994.

Družbenik Čehovin Drago iz Postojne,
Prekomorskih brigad 3, izjavlja, da so po-
plačane vse obveznosti družbe, da družba
ni imela zaposlenih delavcev in da prevza-
me obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo osta-
lo po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se prenese na družbenika.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-
ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 24. 11. 1997

Srg 493/96 Rg-200504
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba PATRICK, trgovina in gostin-

stvo, d.o.o., Izola, ki je vpisana pri tem
sodišču pod vložno št. 1-2686-00, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu usta-
novitelja z dne 22. 5. 1996.

Družbenik Adnan Salija iz Izole, Drevo-
red 1. maja 1/a, izjavlja, da so poplačane

vse obveznosti družbe, da družba ni imela
zaposlenih delavcev in da prevzame obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo osta-
lo po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se prenese na družbenika.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-
ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 19. 1. 1998

Srg 143/98 Rg-207767
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba TUBE TRADE – Trgovina in mar-

keting, d.o.o., Koper, Pristaniška 14, ki je
vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/4378/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu družbenika z dne 24. 12. 1997.

Družbenik Dovesi Francesco, stanujoč
Viale della Repubblica št. 12/1, Villorba,
Italija, izjavlja, da ima družba poplačane vse
svoje obveznosti in da tedaj nima neporav-
nanih obveznosti do tretjih, da družba nikoli
ni zaposlovala delavcev in da tedaj nima
neurejenih razmerij z njimi. Družbenik prev-
zame obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe, dospelih v enem le-
tu, šteto od objave izbrisa družbe iz sodne-
ga registra.

Po prenehanju družbe se celotno pre-
moženje in pravice družbe prenesejo na
družbenika.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-
ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 14. 8. 1998

Srg 619/95 Rg-207959
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba PIT, proizvodnja, trgovina,

uvoz in izvoz, d.o.o., Gorenje 14a, Po-
stojna, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/4052/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu ustanovitelja z dne
30. 5. 1995.

Ustanovitelj Franc Požar iz Postojne, Do-
lomitskega odreda 20, izjavlja, da so popla-
čane vse obveznosti družbe, da družba ni
imela zaposlenih delavcev in da prevzame
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo osta-
lo po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se prenese na ustanovitelja.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-
ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 17. 8. 1998

KRANJ

Srg 1625/97 Rg-208040
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski

zadevi št. Srg 1625/97 zaradi vpisa prene-
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hanja družbe po skrajšanem postopku dne
26. 6. 1998 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod št.
vl.1/4689/00 vpiše izbris družbe LASO, tr-
govina s tekstilom in obutvijo, d.o.o., Pod-
brezje, s sedežem Podbrezje 147, Duplje,
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 26. 6. 1998

Srg 860/96 Rg-208041
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski

zadevi št. Srg 860/97 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
29. 6. 1998 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl.1/1059/00 vpiše izbris družbe ZLA-
TA PTICA, podjetje za izdelavo izdelkov
iz plemenitih kovin in dragega kamenja
ter trgovino Kranj, d.o.o., s sedežem Pre-
šernova 13, Kranj, zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 29. 6. 1998

Srg 421/98 Rg-208043
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski

zadevi št. Srg 421/97 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
8. 7. 1998 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl.1/1407/00 vpiše izbris družbe RKS,
podjetje za proizvodnjo in trgovino na
veliko in malo, d.o.o., Kranj, s sedežem v
Kranju, Kidričeva ul. 15, zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 8. 7. 1998

Srg 1142/98 Rg-208045
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski

zadevi št. Srg 1142/98 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
21. 7. 1998 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl.1/1008/00 vpiše izbris družbe ALPAN,
podjetje za proizvodnjo, trgovino, go-
stinstvo in turizem, Radovljica, d.o.o., s
sedežem v Radovljici, Gorenjska 37, zara-
di prenehanja po skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 21. 7. 1998

Srg 667/95 Rg-208047
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski

zadevi št. Srg 667/95 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
21. 7. 1998 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl.1/4043/00 vpiše izbris družbe WID,
Trgovsko, storitveno in proizvodno pod-
jetje Kranj, d.o.o., s sedežem Zg. Bitnje
259, Žabnica, zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 21. 7. 1998

Srg 594/96 Rg-208048
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski

zadevi št. Srg 594/96 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
23. 7. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl.1/2108/00 vpiše izbris družbe FU-

TURO, podjetje za proizvodnjo, marke-
ting in komercialno dejavnosti Kranj,
d.o.o., s sedežem Kranj, Bičkova 1a, za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 27. 7. 1998

Srg 524/98 Rg-208050
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski

zadevi št. Srg 524/98 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
24. 7. 1998 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl.1/4741/00 vpiše izbris družbe IN-
TELEKTA, podjetje za opravljanje inte-
lektualnih storitev, d.o.o., Jesenice, s se-
dežem Cesta Borisa Kidriča 41, Jeseni-
ce, zaradi prenehanja po skrajšanem po-
stopku.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 24. 7. 1998

Srg 845/98 Rg-209010
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski

zadevi št. Srg 845/98 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
3. 9. 1998 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl.1/1821/00 vpiše izbris družbe
OMAN, trgovina na debelo in drobno,
Škofja Loka, d.o.o., s sedežem Škofja Lo-
ka, Lipica 6, zaradi prenehanja po skrajša-
nem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 3. 9. 1998

LJUBLJANA

Srg 7370/97 Rg-247
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

STUPRA, d.o.o., Ljubljana, reg. št. vl.
1/2425/00 preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 23. 4.
1998.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Primož in Andrej Karlin,
z ustanovitvenim kapitalom 1,500.000 SIT,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se 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 7373/97 Rg-248
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

SCT Projekt visoke zgradbe, projek-
tiranje, inženiring in svetovanje, d.o.o.,
Vojkova 65, reg. št. vl. 1/10758/00 pre-

neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 10. 12. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Splošno gradbeno pod-
jetje Slovenija Ceste Tehnika Obnova, d.d.,
Slovenska c. 56, Ljubljana, z ustanovitve-
nim kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na ustanovitelja Splošno gradbe-
no podjetje SCT Tehnika Obnova, d.d.

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 5233/97 Rg-249
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo na predlog objavlja
sklep:

KAP, trgovsko podjetje, d.o.o., Ljub-
ljana, Mašera Spasičeva 9, reg. št. vl.
1/11258/00 preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu družbenika z dne 8. 9.
1997.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Gregor Kapun, Mašera
Spasičeva 9, Ljubljana, z ustanovitvenim ka-
pitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznsoti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se na ustanovitelja Gregorja Kapuna.

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 4162/97 Rg-250
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

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

ŠPED-TRADE, podjetje za transport,
špedicijo, promet in trgovino, Ljublja-
na-Šentvid, Stanežiče 32a, reg. št. vl.
1/16708/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 19. 6.
1997.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Družbenice so Žlebnik Marjeta, Žlebnik
Katarina in Zaletel Elizabeta, vse Stanežiče
32, Ljubljana-Šentvid, z ustanovitvenim ka-
pitalom 1,501.053 SIT, ki prevzemajo ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na družbenice po enakih deležih.
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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 4. 6. 1998

Srg 1255/97 Rg-251
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

NADA TRADE, trgovsko podjetje,
d.o.o., Dunajska 103, Ljubljana reg. št.
vl. 1/17746/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 24. 2.
1997.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Bernarda in Jakob Dor-
miš, Dunajska 103, Ljubljana, z ustanovi-
tvenim kapitalom 1,511.819 SIT, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na ustanovitelja Bernardo in Ja-
koba Dormiš.

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 14. 5. 1997

Srg 73/97 Rg-253
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

Družba BLAŽIČ & Co., družba za trgo-
vino in storitve, d.n.o., Partizanska ul.
36, Grosuplje, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 6. 1.
1997.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Ermin Kurbegovič in Si-
mona Blažič, oba Partizanska ul. 36, ki prev-
zemata obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital prenese v
celoti na ustanovitelja, na vsakega do ene
polovice.

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 26. 5. 1997

Srg 98/00607 Rg-207665
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00607 z dne 26. 2. 1998 pod št. vlož-
ka 1/29549/00 izbrisalo iz sodnega regi-

stra tega sodišča družbo na podlagi IV Cpg
80/97 s temile podatki:

Matična št.: 1193473
Firma: OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE SAP
Skrajšana firma: OŠ Šmarje Sap
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1293 Šmarje Sap, Ljubljan-

ska cesta 49
Ustanoviteljica: Občina Grosuplje, izstop

25. 2. 1998.
Izbris zaradi umika predloga o ustanovi-

tvi javnega zavoda OŠ Šmarje Sap.

Srg 96/07094 Rg-207805
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07094 z dne 14. 4. 1998 pod št. vlož-
ka 1/21659/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: STANE-COMP, Podjetje za sve-
tovanje in računalniške usluge, d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: STANE-COMP, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Stare Črnu-
če 26

Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Srakar Stanislav, izstop

17. 12. 1996.
Sklep skupščine z dne 17. 12. 1996 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanjem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Sra-
kar Stanislav, Stare Črnuče 26, Ljubljana.

Srg 98/01595 Rg-207865
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01595 z dne 17. 6. 1998 pod št. vlož-
ka 1/10103/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi zaključka
redne likvidacije s temile podatki:

Matična št.: 5443954
Firma: LIKO STOLI, družba za pro-

izvodnjo pohištva, d.o.o., Vrhnika, Verd
107 – v likvidaciji

Skrajšana firma: LIKO STOLI, d.o.o.,
Vrhnika, Verd 107 – v likvidaciji

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1360 Vrhnika, Verd 107
Osnovni kapital: 20,950.000 SIT
Ustanovitelj: LIKO, d.o.o., izstop 29. 1.

1998.
Izbris družbe zaradi zaključka redne likvi-

dacije. Poslovne knjige, knjigovodska doku-
mentacija in dokumentacija o likvidacijskem
postopku je shranjena pri družbi LIKO, lesna
industrija Vrhnika, d.d., Verd 100a, Vrhnika.

Srg 98/03852 Rg-208145
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03852 z dne 3. 7. 1998 pod št. vložka
1/11470/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi pripojitve k druž-
bi DINOS HOLDING, d.d., Ljubljana,
(1/00726/00) s temile podatki:

Matična št.: 5465079
Firma: DINOS TEKSTILKA, podjetje za

regeneracijo tekstila, d.d.

Skrajšana firma: DINOS TEKSTILKA,
d.d., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Kurilniška 18
Osnovni kapital: 12,762.000 SIT
Ustanovitelj: DINOS, Podjetje za pripra-

vo sekundarnih surovin, p.o., izstop 9. 12.
1997.

Izbris družbe zaradi pripojitve k družbi
DINOS HOLDING, družba za pripravo se-
kundarnih surovin, d.d., Ljubljana, Šlandro-
va ul. 6, vl. št. 1/00726/00, na podlagi
pripojitvene pogodbe z dne 9. 12. 1997.

Srg 98/03047 Rg-208147
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03047 z dne 3. 7. 1998 pod št. vložka
1/18907/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi pripojitve k druž-
bi PIRAMIDA, d.o.o., Zagorje,
(1/02258/00) s temile podatki:

Matična št.: 5628768
Firma: PIRAMIDA PIS, proizvodnja in

storitve, d.o.o., Dobovec
Skrajšana firma: PIRAMIDA PIS, d.o.o.,

Dobovec
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1423 Dobovec, Dobovec 19
Osnovni kapital: 63,484.513,64 SIT
Ustanovitelji: Dolinšek Anton, Dolinšek

Marjan in Nedeljko Niko, izstop 8. 5. 1998.
Izbris družbe zaradi pripojitve k družbi

PIRAMIDA, trgovsko in proizvodno podjet-
je, d.o.o., Polje 10, Zagorje, vl. št.
1/02258/00, na podlagi pripojitvene po-
godbe z dne 8. 5. 1998.

Srg 94/01518 Rg-208244
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01518 z dne 16. 7. 1998 pod št. vlož-
ka 1/23804/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: M-COM, Zastopstva, storitve,
trgovina in proizvodnja, d.o.o., Ljublja-
na, Cesta na Brdo 38b

Skrajšana firma: MP-COM, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta na Br-
do 38b

Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Puhar Miha, izstop 28. 2.

1994.
Sklep ustanovitelja z dne 28. 2. 1994

o prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanjem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel
Miha Puhar, Cesta na Brdo 38b, Ljubljana.

Srg 94/01978 Rg-208295
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01978 z dne 16. 7. 1998 pod št. vlož-
ka 1/12124/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: MEGA-E, podjetje za projekti-
ranje in montažo električnih naprav in
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instalacij, d.o.o., Ljubljana, Majde Vrhov-
nikove 6

Skrajšana firma: MEGA-E, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Majde Vrhov-
nikove 6

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Medjed Dragoljub, izstop

23. 3. 1994.
Sklep ustanovitelja z dne 23. 3. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanjem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Dragoljub Medjed, Majde Vrhovnikove
6, Ljubljana.

Srg 94/06904 Rg-208296
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06904 z dne 16. 7. 1998 pod št. vlož-
ka 1/12373/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: ZAPI, podjetje za publicistično
dejavnost, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: ZAPI, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Kopitarjeva 2
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Vehovar Darinka, izstop

16. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanjem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Darinka Vehovar, Kongresni trg 14,
Ljubljana.

Srg 94/06914 Rg-208297
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06914 z dne 7. 7. 1998 pod št. vložka
1/11014/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: VEDRO, čistilno podjetje,
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: VEDRO, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Cerkniška 10
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljici: Turenšek Marija in Turen-

šek Darja, izstop 16. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanjem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zeli Marija Turenšek in Darja Turenšek, obe
Cerkniška 10, Ljubljana.

Srg 94/06996 Rg-208298
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06996 z dne 16. 7. 1998 pod št. vlož-
ka 1/08831/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: ARGOS, trženje, d.o.o., Drenov
Grič

Skrajšana firma: ARGOS, d.o.o., Dre-
nov Grič

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1360 Drenov Grič, Drenov
Grič 6

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Popit Alojz, izstop 6. 5.

1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanjem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Alojz Popit, Drenov Grič 6, Vrhnika.

Srg 98/02020 Rg-208722
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02020 z dne 17. 8. 1998 pod št. vlož-
ka 1/11517/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: KRAŠOVEC & CO, trgovina, za-
stopstva, d.n.o., Ljubljana, Podjunska 14a

Skrajšana firma: Krašovec & Co., d.n.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Podjunska
14a

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Nikolič Dušan in Krašovec

Janez, izstop 2. 4. 1998.
Sklep skupščine z dne 2. 4. 1998 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanjem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Krašovec Janez, Podjunska 14a, Ljub-
ljana in Nikolič Dušan, Vošnjakova 5, Ljub-
ljana.

Srg 98/03787 Rg-208837
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03787 z dne 10. 8. 1998 pod št. vlož-
ka 1/21249/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi zaključka
redne likvidacije s temile podatki:

Matična št.: 5701317
Firma: MANUSKRIPT, grafične stori-

tve, d.d., – v likviadaciji
Skrajšana firma: MANUSKRIPT, d.d., –

v likvidaciji
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež:  1000  Ljubljana,  Kopitarje-

va 2–4
Osnovni kapital: 38,056.000 SIT
Ustanovitelj: fizične osebe, navedene v

prilogi, izstop 30. 1. 1997.
Izbris družbe zaradi zaključka redne lik-

vidacije. Poslovne knjige, knjigovodska do-
kumentacija in dokumentacija o likvidacij-
skem postopku je shranjena pri likvidacij-
skem upravitelju Matjažu Markiču, Gospo-
ska 4, Ljubljana.

Srg 98/01744 Rg-208887
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01744 z dne 20. 7. 1998 pod št. vlož-
ka 1/11367/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5475660
Firma: PREMIK, d.o.o., Podjetje za iz-

vajanje sanacij kotlovnic in projektiranje
novogradenj ter dimnikarskih storitev

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Linhartova
62/a

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Kuhelj Tomislav, Ivanuša

Matej in Graj Janez, izstop 20. 9. 1994.
Sklep skupščine z dne 20. 9. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postop-
ku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanjem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Kuhelj Tomislav, Vinje 98, Dol pri Ljub-
ljani, Ivanuša Mateja, Dolomitska 3 in Gaj
Janez, Prešernova 7/a, Ljubljana.

Srg 98/00046 Rg-208898
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00046 z dne 20. 7. 1998 pod št. vlož-
ka 1/16796/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: HARMONIJA, Podjetje za stori-
tve in trgovino, d.o.o., Medvode

Skrajšana firma: HARMONIJA, d.o.o.,
Medvode

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1215 Medvode, Golo Brdo
16b

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Bukovšek Marijan, izstop

23. 12. 1997.
Sklep skupščine z dne 23. 12. 1997 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanjem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Marijan Bukovšek, Golo Brdo 16b, Med-
vode.

Srg 95/03112 Rg-208908
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03112 z dne 20. 7. 1998 pod št. vlož-
ka 1/14421/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: FILAČ, podjetje za upravljanje
in vzdrževanje stavb, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: FILAČ, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 118
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Filač Marko, izstop 31. 5.

1995.
Sklep skupščine z dne 31. 5. 1995 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po

skrajšanjem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel Filač Marko, Grafenauerjeva 25,
Ljubljana.

Srg 95/01674 Rg-208911
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01674 z dne 20. 7. 1998 pod št. vlož-
ka 1/08021/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
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Firma: PAIN CLUB, Protibolečinska
obravnava s fizikalnimi metodami,
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: PAIN CLUB, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  1000  Ljubljana,  Plešičeva
ul. 41

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Matoic Brankica, izstop

31. 3. 1995.
Sklep skupščine z dne 31. 3. 1995 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanjem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzela
Brankica Matoic, Plešičeva ul. 41, Ljubljana.

Srg 95/01611 Rg-208912
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01611 z dne 20. 7. 1998 pod št. vlož-
ka 1/16970/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: KOSI, Trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Ziherlova 43

Skrajšana firma: KOSI, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ziherlova 43
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Kosi Kolman Zdenka,

izstop 27. 2. 1995.
Sklep skupščine z dne 27. 2. 1995 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanjem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Zdenka Kolman Kosi, Ziherlova 43,
Ljubljana.

Srg 95/01588 Rg-208913
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01588 z dne 20. 7. 1998 pod št. vlož-
ka 1/24452/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: TAŠA, podjetje za trgovino,
Ljubljana, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Vodnikova

308/a
Osnovni kapital: 110.838 SIT
Ustanoviteljica: Fon Zofija, izstop 28. 3.

1995.
Sklep skupščine z dne 28. 3. 1995 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po

skrajšanjem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzela Fon Zofija, Vodnikova 308/a,
Ljubljana.

Srg 95/01576 Rg-208914
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01576 z dne 20. 7. 1998 pod št. vlož-
ka 1/05106/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: DOBER TEK, Podjetje za pro-
izvodnjo in trgovino, d.o.o., Cesta dveh
cesarjev 15, Ljubljana

Skrajšana firma: DOBER TEK, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta dveh
cesarjev 15

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Verbič Tatjana, izstop

29. 3. 1995.
Sklep skupščine z dne 23. 3. 1995 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanjem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Verbič Tatjana, Cesta dveh cesarjev
15, Ljubljana.

Srg 95/01515 Rg-208916
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01515 z dne 20. 7. 1998 pod št. vlož-
ka 1/04806/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: TEHTNICA, trgovina na debelo
in drobno, d.o.o., Kisovec, Petelinkarje-
va 1

Skrajšana firma: TEHTNICA, d.o.o., Ki-
sovec

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1412 Kisovec, Petelinkarjeva 1
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Kovač Marjan, izstop 14. 3.

1995.
Sklep skupščine z dne 14. 3. 1995 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po

skrajšanjem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel Kovač Marjan, Petelinkarjeva 1, Ki-
sovec.

Srg 95/01493 Rg-208917
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01493 z dne 20. 7. 1998 pod št. vlož-
ka 1/15644/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: SABINA, Podjetje za proizvod-
njo in trgovino, d.o.o., Dobrova

Skrajšana firma: SABINA, d.o.o., Do-
brova

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1356 Dobrova, Horjulska 177
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Rupnik Branko, izstop

28. 3. 1995.
Sklep skupščine z dne 28. 3. 1995 o

prenehanju  družbe  po  skrajšanem  po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanjem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel
Rupnik Branko, Horjulska 177, Dobrova.

Srg 97/03152 Rg-209088
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03152 z dne 3. 9. 1998 pod št. vložka

1/17813/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5651646
Firma: ISKRA SEM MAGFIL, Magneti-

ka in filtri, d.o.o., Ljubljana, Cesta dveh
cesarjev 403

Skrajšana firma: ISKRA SEM MAGFIL,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta dveh
cesarjev 403

Osnovni kapital: 5,170.590,39 SIT
Ustanoviteljica: ISKRA SEM – Elementi

za elektroniko, d.o.o., Ljubljana, Cesta dveh
cesarjev 403, izstop 27. 5. 1997.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanjem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Iskra SEM, Elementi za elektroniko,
d.o.o., Cesta dveh cesarjev 403, Ljubljana.

Srg 98/01831 Rg-209098
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01831 z dne 16. 7. 1998 pod št. vlož-
ka 1/28945/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča tujo podružnico s temile
podatki:

Matična št.: 1123688
Firma: BENCKISER S.A. NOWY DWOR

MAZOWIECKI, Podružnica Ljubljana
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska ce-

sta 56
Ustanovitelj: Benckiser, S.A., izstop 4. 3.

1998.
Izbris podružnice na podlagi sklepa us-

tanovitelja z dne 4. 3. 1998.

Srg 97/06353 Rg-209219
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06353 z dne 17. 8. 1998 pod št. vlož-
ka 1/05599/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5405998
Firma: VRPLET, proizvodnja in trgovi-

na, d.o.o., Domžale, Študljanska 87
Skrajšana firma: VRPLET, d.o.o., Dom-

žale, Študljanska 87
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1230 Domžale, Študljanska 87
Osnovni kapital: 1,694.000 SIT
Ustanovitelja: Flere Jože in Flere Stani-

slava, izstop 18.9. 1997.
Sklep družbenikov z dne 18. 9. 1997 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanjem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Jože Flere in Stanislava Flere, oba
Domžale, Študljanska 87.

Srg 97/06914 Rg-209221
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06914 z dne 17. 8. 1998 pod št. vlož-
ka 1/12159/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5485550
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Firma: IMPORTA, svetovanje, inženi-
ring in trgovina, d.o.o.

Skrajšana firma: IMPORTA, d.o.o., Až-
betova 7, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1111 Ljubljana, Ažbetova 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Petrič Zdenko, Petrič Bo-

rut in Petrič Antonija, izstopili 14. 11. 1997.
Sklep skupščine z dne 14. 11. 1997 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanjem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Zdenko Petrič, Ažbetova 7, Ljubljana,
Borut Petrič, Gregorčičeva 11, Ljubljana in
Antonija Petrič, Ažbetova 7, Ljubljana.

Srg 94/18929 Rg-209373
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18929 z dne 17. 9. 1998 pod št. vlož-
ka 1/22530/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: DEEP IN, načrtovanje in razvoj
informacijskih sistemov, zastopanje ter
programiranje, Kamnik, d.o.o.

Skrajšana firma: DEEP IN, d.o.o., Kam-
nik

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1240 Kamnik, Podgorje 93
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Pavlič Edo, izstop 30. 12.

1994.
Sklep skupščine z dne 30. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanjem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe prevze-
ma Pavlič Edo, Podgorje 93, Kamnik.

Srg 97/01343 Rg-209384
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01343 z dne 16. 9. 1998 pod št. vlož-
ka 1/12369/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: LAMINAT, Svetovanje, obliko-
vanje, laminiranje, d.o.o.

Skrajšana firma: LAMINAT, d.o.o., Men-
geš

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1234 Mengeš, Partizanska 12b
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Zalokar Jože in Zalokar Ju-

re, izstop 3. 3. 1997.
Sklep skupščine z dne 3. 3. 1997 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanjem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe prevze-
mata Zalokar Jure in Zalokar Jože, oba Gro-
beljska cesta 12b, Mengeš.

Srg 96/05504 Rg-209378
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/05504 z dne 17. 9. 1998 pod št.
vložka 1/17996/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prene-

hanja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: FABULA, organiziranje in stori-
tve v kulturi

Skrajšana firma: FABULA, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Vojkova 50
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljici: Zorn Sanja in Zajc Neva,

izstop 28. 11. 1996.
Sklep skupščine z dne 28. 11. 1996 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanjem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe prevze-
mata Zorn Sanja, Vojkova 50, Ljubljana in
Zajc Neva, Driolijeva 3, Izola.

MARIBOR

Srg 4096/94 Rg-252
Družba DIMNIKARSTVO ERJAVC, dim-

nikarske storitve, d.o.o., Slovenska Bi-
strica, Kolodvorska 27, reg. št. vl.
1/3973-00, katere ustanovitelja sta Dimni-
karsko podjetje Maribor, p.o., Maribor,
Slomškov trg 8 in Erjavc Danijel, Slovenska
Bistrica, Zg. Bistrica 203, po sklepu usta-
noviteljev družbe z dne 27. 5. 1994 prene-
ha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Dimnikar-
sko podjetje Maribor, p.o. in Erjavc Daniel.

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 registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 4. 1995

Srg 97/01633 Rg-206999
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 97/01633 z dne 13. 10.
1997 pod št. vložka 1/05624/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi pripojitve k TVT, družba za proizvodnjo
in remont tirnih vozil, d.o.o., Maribor, s te-
mile podatki:

Matična št.: 5611628
Firma: TVT, družba za proizvodno teh-

nične storitve, d.o.o. – v stečaju
Skrajšana firma: TVT FABRIKACIJA,

d.o.o. – v stečaju
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Leningrajska

cesta 27
Osnovni kapital: 191,847.000 SIT
Ustanovitelj: TVT Maribor, d.o.o., izstop

22. 9. 1997.
Dne 13. 10. 1997 se vpiše prenehanje

družbe zaradi pripojitve k družbi TVT, druž-
ba za proizvodnjo in remont tirnih vozil,
d.o.o., Maribor, Preradovičeva ulica 22, vpi-
sani v registrski vložek 1/5628-00, Okrož-
nega sodišča v Mariboru.

Srg 98/01016 Rg-208187
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01016 z dne 16. 7.

1998 pod št. vložka 1/07822/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: ZLATNIK, transportno, trgov-
sko in storitveno podjetje, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Radvanjska

cesta 51
Osnovni kapital: 112.786 SIT
Ustanovitelj: Kajzer Jože, izstop 2. 2.

1998.

Srg 98/00938 Rg-208243
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00938 z dne 7. 7.
1998 pod št. vložka 1/05950/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: TEXONIA, trgovina in storitve,
d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 2211 Pesnica pri Mariboru,

Spodnje Dobrenje 33
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Podergajs Natalija, izstop

4. 3. 1998.

Srg 96/01319 Rg-208283
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 96/01319 z dne 26. 6.
1998 pod št. vložka 1/00522/03 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča del podjet-
ja s temile podatki:

Firma: PALOMA SLADKOGORSKA TO-
VARNA PAPIRJA, p.o., del podjetja To-
varna lepenke Prevalje

Pravnoorg. oblika: pod
Sedež: 2391 Prevalje, Nicina 10
Del podjetja se izbriše iz sodnega regi-

stra zaradi ukinitve.

MURSKA SOBOTA

Srg 98/00099 Rg-208452
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00099 z dne 24. 6.
1998 pod št. vložka 1/02180/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5914175
Firma: TREJO, uvoz in izvoz, trgovina

na veliko in malo Lendava, d.o.o.
Skrajšana firma: TREJO, Lendava, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 9220 Lendava, Kranjčeva 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Treiber Jožef, izstop 24. 6.

1998.
Dne 24. 6. 1998 je bila družba s

sklepom Srg 98/00099 izbrisana iz sodne-
ga registra zaradi prenehanja po skrajša-
nem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih preostalih obveznosti izbrisane družbe
je prevzel Treiber Jožef, Lendava, Partizan-
ska ulica št. 63.
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Srg 286/00 Rg-206130
Okrožno  sodišče  v  Murski  Soboti  kot

registrsko  sodišče  objavlja  naslednji
sklep:

Družba KAČIČ, Podjetje za elektroin-
štalaterstvo in montažo telekomunika-
cij, Negova, d.o.o., Negova 52, vpisana v
sodni register tukajšnjega sodišča, vl. št.
1/1879/00, preneha po skrajšanem po-
stopku zakona o gospodarskih družbah po
sklepu družbenika z dne 24. 4. 1997.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.

Kačič Stanislav, Negova 52, kot družbe-
nik prevzema obveznost plačila vseh more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese
na družbenika.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko družbenik, up-
niki ali pristojni organi v roku 15 dni od
objave sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbri-
su družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 22. 5. 1998

Srg 97/00429 Rg-208437
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00429 z dne 28. 7.
1998 pod št. vložka 1/01395/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: USNJE, podjetje za proizvod-
njo, trgovino in izvoz-uvoz, Murska So-
bota, d.o.o.

Skrajšana firma: USNJE, Murska So-
bota, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 9000 Murska Sobota, Ul. Šte-
fana Kuzmiča 1

Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Šomen Franc, izstop 28. 7.

1998.
Sklep ustanovitelja z dne 4. 8. 1997 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Dne 28. 7. 1998 je bila družba izbrisana

iz sodnega registra zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti izbrisane
družbe je prevzel Šomen Franc, Murska So-
bota, Prešernova ulica 70.

NOVA GORICA

Srg 500/94 Rg-10058
Družba DAŠA, Storitve-proizvodnja-tr-

govina, d.o.o., Ajdovščina, s sedežem
Plače 58/a, Ajdovščina, ki je vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. reg. vl. 1/3048/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu ustanoviteljice
družbe z dne 21. 4. 1994.

Ustanoviteljica je Črnigoj Daša, Plače
58/a, Ajdovščina, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada 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
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo so-
dišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spre-
jelo sklepe o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 24. 1. 1995

Rg-26423
Družba E & D, Prevozništvo in trgovina,

d.o.o., Branik, s sedežem Branik 3/a, Bra-
nik, ki je vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi
Gorici, v registru s št. reg. vl. 1-1086-00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanovitelja družbe z dne 12. 12. 1994.

Ustanovitelj je Darjan Colja, Branik 3/a,
Branik, ki prevzema obveznost plačila mo-
rebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo so-
dišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spre-
jelo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 12. 12. 1994

Srg 98/00059 Rg-208648
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00059 z dne 10. 7.
1998 pod št. vložka 1/01343/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 542843
Firma: GOREX, Trgovina in storitve,

d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: GOREX, d.o.o., Nova

Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5250 Solkan, Soška 17
Osnovni kapital: 98.000 SIT
Ustanovitelji: Štekar Danilo, Nemec Mi-

loš, Vičič Dušan in Golob Marjan, izstop
10. 7. 1998.

Sklep skupščine z dne 28. 11. 1997 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Štekar Danilo, Hum 68, Kojsko, Vičič
Dušan, Cvetlična 4, Šempeter pri Gorici in
Golob Marjan, I. Suliča 23, Šempeter pri
Gorici.

Srg 97/00577 Rg-208658
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 97/00577 z dne 15. 7.
1998 pod št. vložka 1/00291/00 izbrisalo

iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5289254
Firma: INVENT, Tehnološke razisko-

valno razvojne storitve, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Gregorči-

čeva 12
Osnovni kapital: 3.000 SIT
Ustanovitelja: Čefarin Milko in Čefarin Li-

pušček Zvonka, izstop 15. 7. 1998.
Sklep skupščine z dne 12. 6. 1997 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Čefarin Milko in Čefarin Zvonka, oba
Ljubljanska cesta 84, Domžale.

Srg 98/00511 Rg-208665
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00511 z dne 16. 7.
1998 pod št. vložka 1/01492/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča vpis sklepa
sodišča o začetku in zaključku stečaja in
izbris iz registra s temile podatki:

Matična št.: 5456401
Firma: PRO STUDIO, Podjetje za tržno

komuniciranje in trgovino, d.o.o., Nova
Gorica v stečaju

Skrajšana firma: PRO STUDIO, Nova
Gorica, d.o.o., v stečaju

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  5000  Nova  Gorica,  Kidriče-
va 9a

Osnovni kapital: 35.000 SIT
Ustanovitelji: Projekt Nova Gorica, d.d.,

Štanta Zoran, Valentinčič Marko, Vončina
Silvester, Beguš Stane, Šuligoj Dušan in
Vuga Dragica, izstop 16. 7. 1998.

Sklep tega sodišča o začetku in zaključ-
ku stečajnega postopka in izbris družbe iz
registra po sklepu tega sodišča št. St 6/97
z dne 9. 4. 1998.

Srg 98/00318 Rg-208667
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00318 z dne 17. 7.
1998 pod št. vložka 1/01254/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5418852
Firma: KOŠUTA, trgovsko podjetje,

d.o.o., Tolmin
Skrajšana firma: KOŠUTA, d.o.o., Tol-

min
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5220 Tolmin, Brunov drevo-

red 23
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Košuta Ivan in Košuta Dar-

ko, izstop 16. 1. 1998.
Sklep ustanovitelja z dne 16. 1. 1998 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po

skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta
prevzela Košuta Ivan, Brunov drevored 6A,
Tolmin in Košuta Darko, Gregorčičeva 13,
Tolmin.
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Srg 98/00571 Rg-208682
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00571 z dne 18. 8.
1998 pod št. vložka 1/03170/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča zaključek
likvidacije s temile podatki:

Firma: TOLMINSKE LEKARNE v likvi-
daciji

Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 5220 Tolmin, Prešernova 6
Osnovni kapital: 3,404.777 SIT
Ustanoviteljica: Skupščina občine Tol-

min, izstop 6. 7. 1998.
Izbris družbe zaradi zaključka likvidacij-

skega postopka po sklepu tega sodišča št.
St 2/95 z dne 6. 7. 1998.

Srg 97/00883 Rg-208690
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 97/00883 z dne 19. 8.
1998 pod št. vložka 1/03561/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5746124
Firma: WORLDPUMP, Investicijski in

finančni inženiring, konstruiranje in tr-
govina, d.o.o., Miren

Skrajšana firma: WORLDPUMP, d.o.o.,
Miren

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 5291 Miren, Miren 126
Osnovni kapital: 80,016.000 SIT
Ustanovitelj: Lowara, S.p.A., izstop

19. 8. 1998.
Sklep skupščine z dne 20. 6. 1997 o

prenehanju  družbe  po  skrajšanem  po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Lowara S.p.A., Via Lombardi 14, 36075
Montecchio Maggiore, Italija.

Rg-208768
Družba VENA, Trgovina in storitve,

d.o.o., Stara Gora, s sedežem Stara Gora
4A, Nova Gorica, vpisana pri Okrožnem
sodišču v Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1-2961-00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanoviteljev družbe z dne
14. 7. 1998.

Ustanovitelja sta Jakopič Renalda, Stara
Gora 4A, Nova Gorica in Oblak Silvan, Hru-
ševlje 5, Dobrovo, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo so-
dišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spre-
jelo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 7. 1998

NOVO MESTO

Srg 98/00242 Rg-209410
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00242 z dne 23. 9.
1998 pod št. vložka 1/01993/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5546249
Firma: POVŠE & CO, trgovina in pro-

izvodnja, d.n.o.
Skrajšana firma: POVŠE & CO d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 8340 Črnomelj, Železničar-

ska 2
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Povše Darko in Povše Maj-

da, izstop 15. 6. 1998.
Sklep skupščine z dne 15. 6. 1998 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Darko Povše in Majda Povše, oba Čr-
nomelj, Železničarska 2.

PTUJ

Srg 98/00199 Rg-207437
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00199 z dne 26. 6. 1998 pod
št. vložka 1/09465/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča zaključek stečaja s
temile podatki:

Matična št.: 5908132
Firma: HAMPEL ZOELLNER GRUPA-

CIJA, izdelava klasičnih oken, d.o.o.
Skrajšana firma: HZG – izdelava kla-

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

govornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Ormožka 22
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Hampel Zoellner,

G.M.B.H., I. poslovni delež in Hampel Zoell-
ner G.M.B.H., II. poslovni delež, izstop
26. 6. 1998.

Izbris družbe zaradi zaključka stečajne-
ga postopka po sklepu Okrožnega sodišča
na Ptuju št. St 2/98 z dne 19. 5. 1998
(sklep o zaključku stečajnega postopka po-
stal pravnomočen dne 16. 6. 1998).

Srg 94/03652 Rg-207439
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/03652 z dne 2. 7. 1998 pod št.
vložka 1/07809/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: OTVA, zastopanje, proizvodnja
in trgovina, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež:  2250  Ptuj,  Spodnja  Hajdi-

na 93
Osnovni kapital: 138.150 SIT
Ustanoviteljica: Cep Lidija, izstop 4. 9.

1996.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Cep Lidija, Gorkičeva 18, Ljubljana
(prej Sp. Hajdina 93, Ptuj).

Srg 347/97 Rg-209252
Družba KLASIK, storitveno, trgovsko

podjetje, d.o.o., Cesta Kurirjev NOV 12,
Ptuj, reg. št. vl. 1/3642-00, katere ustano-
viteljica je Kozel Olga, Orešje 32, Ptuj, po
sklepu ustanoviteljice družbe z dne 5. 12.
1997 preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Kozel Olga.

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

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 10. 9. 1998

Srg 97/00131 Rg-209254
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 97/00131 z dne 29. 7. 1998 pod
št. vložka 1/04158/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku na podlagi
sodbe s temile podatki:

Matična št.: 5509254
Firma: ARTEMIJA, podjetje za osebne

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

govornostjo
Sedež: 2253 Destrnik, Destrnik 15
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Perhač Alenka in Mahorič

Vladimir, izstop 1. 4. 1997.
Na podlagi sodbe Okrajnega sodišča na

Ptuju, št. P 336/96 z dne 1. 4. 1997 se
družba izbriše iz sodnega registra. Obvez-
nost plačila morebitnih obveznosti izbrisane
družbe sta prevzela Alenka Perhač, Destr-
nik 15, Destrnik in Vladimir Mahorič, Placar
17/a, Destrnik.

Srg 365/97 Rg-208928
Okrožno sodišče v Krškem kot registr-

sko sodišče je po predlogu sklenilo:
FRI, finančni in računovodski inženi-

ring, p.o., Šentlenart 76b, Brežice, se
izbriše iz sodnega registra.

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe je prevzela Gerjevič Hele-
na, Šentlenart 76b, Brežice.

Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS na Višje sodišče v Ljubljani. Pritož-
bo lahko vloži vsak, ki ima pravni interes pri
tem sodišču, v dveh izvodih.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 4. 9. 1998

Srg 1988/94 Rg-209157
Okrožno sodišče v Krškem kot registr-

sko sodišče je po predlogu sklenilo:
KOPRINT, proizvodnja in trgovina

Brežice, d.o.o., Stiplovškova 4, Brežice,
se izbriše iz sodnega registra.

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe sta prevzela Srečko Ko-
drič in Ljerka Kodrič, oba Stiploškova 4,
Brežice.
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Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS na Višje sodišče v Ljubljani. Pritož-
bo lahko vloži vsak, ki ima pravni interes pri
tem sodišču, v dveh izvodih.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 15. 9. 1998

SLOVENJ GRADEC

Srg 169/98 Rg-246
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v

registrski zadevi št. Srg 169/98 zaradi vpi-
sa prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku dne 21. 9. 1998 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/9482-00 vpiše izbris družbe CITI-
TRANS, transportno podjetje, d.o.o., s
sedežem v Slovenj Gradcu, Celjska ce-
sta 41, zaradi prenehanja po skrjašanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe prevzame Zakeršnik Du-
šan, Dovže 15/b, Mislinja.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 21. 9. 1998.

Evidenca
reprezentativnosti

sindikatov

Št. 104-04-0004/98-002 Ob-7237
Sindikat laboratorijske medicine Slo-

venije se določi kot reprezentativni sindikat
v poklicu laboratorijski tehnik.

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 022-2/98-05-521 Ob-7398
Pravila Neodvisni sindikat Rajzmanov

hram, sprejeta na ustanovnem zboru sindi-
kata z dne 21. 9. 1998 se hranijo v Upravni
enoti Pesnica.

Pravila se vodijo v evidenci statutov pod
zap. št. 18 z dne 2. 10. 1998 pri Upravni
enoti Pesnica.

Matična številka (identifikacijska) Neod-
visni sindikat Rajzmanov hram je 1046314.

Upravna enota Pesnica ugotavlja, da gre
v konkretnem primeru za registracijo novo
ustanovljenega sindikata.

Razglasi sodišč

Pri navedenih sodiščih teče
postopek, da se razglasijo za
mrtve osebe, ki so pogrešane.

Pogrešance pozivamo, da se
oglase; vsi drugi, ki kaj vedo o
njihovem življenju, naj to javijo
sodniku in začasnemu skrbniku
oziroma predlagatelju v roku
treh mesecev po objavi oglasa,
ker bo sicer sodišče po preteku
tega roka pogrešanca razglasi-
lo za mrtvega.

N 32/98 R-175
Jožef Podgornik, sin Janeza in Marjane

roj. Nevreden, roj. 18. 3. 1898, je pogre-
šan (na predlog Luigie Coleman, 309 Pau-
lette dr., Newport News, VA 23608-3513,
USA, ki jo zastopa Pavšič Marija, Ul. Milojke
Štrukelj 84, Solkan).

Skrbnica za poseben primer je Fani Ku-
mar iz Vrtovina 49.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 3. 10. 1998

D 133/96 R-119
Gradišnik Agnes, roj. 10. 1. 1908, upo-

kojenka, Slovenka, vdova, nazadnje stanu-
joča Šentvid pri Planini 25, umrla 22. 11.
1995, ni napravila oporoke, zapustila pa je
cele nepremičnine vl. št. 385 k.o. Šentvid.
Ni podatkov o svojcih.

Zapustničine dediče se poziva, da se
priglasijo sodišču v roku 1 leta od objave
oklica v Uradnem listu RS. Po preteku tega
roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obrav-
navo na podlagi izjave postavljenega skrbni-
ka in podatkov, s katerimi razpolaga. Za
skrbnika je postavljena Slavica Veber, Loka
21, Loka pri Žusmu.

Okrajno sodišče v Šentjurju pri Celju
dne 23. 6. 1998

D 210/98 R-162
Maksimiljan Mahnič, sin Maksimiljana

Zgage, roj. 23. 7. 1921, z Mosta na Soči
št. 21, je umrl 1. 8. 1989.

Do dediščine ima pravico tudi vnuk za-
pustnika Filip Zgaga, sin pok. hčere zapust-
nika Eveline Zgaga.

Ker sodišču ni znano njegovo bivališče,
naj se priglasi sodišču v enem letu od obja-
ve oklica v Uradnem listu RS in na oglasni
deski tukajšnjega sodišča.

Oklici dedičem

Dediču je bila postavljena skrbnica za
poseben primer Kati Šorli Grželj, iz Koritni-
ce št. 52.

V primeru, da se v navedenem roku ne
zglasi, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi izjave skrbnice za
poseben primer in podatkov s katerimi raz-
polaga.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 14. 9. 1998

II D 823/96 R-174
To sodišče je v zapuščinski zadevi po

pok. Zupan Alojziji, rojeni Volčanšek, hčeri
Ivana, rojeni 21. 6. 1908, umrli 29. 8.
1996, nazadnje stanujoči Ljubljana, Grab-
lovičeva 8, državljanki Republike Slovenije,
sklenilo:

Mojca Hribernik, sodnica tukajšnjega so-
dišča se postavi za skrbnico zap. nečakinji
Volčanšek Ani, ki je neznanega prebivališča.
Skrbnica bo dedinjo zastopala do zaključka
tega zapuščinskega postopka.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 9. 1998

P 127/97 R-173
To sodišče je po okrajnem sodniku Mat-

jažu Kučiču v pravdni zadevi tožeče stranke
Adriatic Zavarovalna družba, d.d., Koper,
Ljubljanska 3a, Koper, ki jo zastopa odv.
Tatjana Ahlin iz Novega mesta, zoper tože-
no stranko Petra Sintič, Naselje heroja Ma-
roka 6, Sevnica, zaradi plačila 36.750 SIT s
prip., dne 22. 9. 1998, sklenilo:

na podlagi določila 5. točke 84. člena
zakona o pravdnem postopku (ZPP) se to-
ženi stranki Petra Sintič, Naselje heroja Ma-
roka 6, Sevnica, postavi začasna zastopni-
ca dipl. jur. Petra Pozderec, Občina Sevni-
ca, ki bo zastopala toženo stranko v pravdni
zadevi tega sodišča opr. št. P 127/97 vse
dokler tožena stranka ali njen pooblašče-
nec ne nastopi pred sodiščem oziroma do-
kler skrbstveni organ ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Sevnici
dne 22. 9. 1998

In 98/00009 R-176
To sodišče je po sodnici tega sodišča

Karmen Cerania, v izvršilni zadevi upnika
RS Ministrstvo za obrambo, Ljubljana, ki
ga zastopa Državno pravobranilstvo Ljub-
ljana, Trdinova 4/IV, Ljubljana, zoper dolž-
nika Jezdić Dragana, Glavarjeva 12a, Ljub-
ljana, zaradi izpraznitve stanovanja v Ljub-
ljani, Glavarjeva 12a, dne 28. 9. 1998,
sklenilo:

1. Dolžniku Jezdić Draganu, se na podlagi
4. točke II. odstavka 84. člena ZPP v zvezi s
14. členom ZIP postavi začasna zastopnica.

2. Za začasno zastopnico se postavi Ma-
ja Zabukovec, strokovna sodelavka pri tu-
kajšnjem sodišču.

3. Začasna zastopnika bo zastopala
dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem

Oklici o skrbnikih in razpravah
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oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 9. 1998

Stečajni postopki
in likvidacije

St 22/97 S-418
V stečajni zadevi zoper stečajnega dolž-

nika Mlinotest trgovina, trgovina in go-
stinstvo, d.o.o., Koper, Pobeška 15, v
stečaju, je narok za obravnavo osnutka za
glavno razdelitev določen na 25. 11. 1998
ob 9. uri, v sobi št. 135/I tega sodišča.

Upniki lahko vpogledajo osnutek za glav-
no razdelitev na tem sodišču v sobi št. 208
v času uradnih ur.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 5. 10. 1998

St 70/96 S-419
To sodišče razpisuje narok za obravnava-

nje osnutka glavne razdelitve stečajnem po-
stopku nad Mercator Cibes, d.o.o., Rojče-
va 16, Ljubljana – v stečaju za dne 19. 11.
1998 ob 13. uri, v sobi 368/III tega sodišča.

Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 10. 1998

St 80/96 S-420
To sodišče je v stečajni zadevi nad dolž-

nikom Alpe Adria Tourism, d.o.o., Ljub-
ljana, Kopališka 4, s sklepom opr. št. St
80/96 z dne 1. 10. 1998 ustavilo nadaljnje
unovčevanje stečajne mase in stečajni po-
stopek zaključilo.

Stečajni dolžnik se po pravnomočnosti na-
vedenega sklepa izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 10. 1998

St 72/98-8 S-421
To sodišče je s sklepom St 72/98 dne

5. 10. 1998 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Avtoprevoz Zasavje Trbovlje,
d.o.o., Vodenska 50, Trbovlje.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Moj-
ca Breznik, odvetnica iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisa-
no sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 13. 1. 1999 ob 9. uri, v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
5. 10. 1998.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 10. 1998

St 57/98 S-422
To sodišče je s sklepom St 57/98 dne

5. 10. 1998 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Gostinstvo Čučnik, d.o.o.,
Ljubljana, Murgle 95c.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Želj-
ko Kranjc, odvetnik iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisa-
no sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 6. 1. 1999 ob 9. uri v konferenčni dvo-
rani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
5. 10. 1998.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 10. 1998

St 2/98-786 S-423
To sodišče razpisuje v stečajnem po-

stopku nad stečajnim dolžnikom Veriga,
Proizvodnja verig in vijakov, d.o.o. – v
stečaju, Alpska 43, Lesce, drugi narok za
preizkus terjatev stečajnega dolžnika Veri-
ga, Proizvodnja verig in vijakov, d.o.o. – v
stečaju, Lesce, Alpska 43, ki bo dne
19. 11. 1998 ob 13. uri v sobi 014/klet
tega sodišča.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 5. 10. 1998

St 34/96 S-424
To sodišče je na seji stečajnega senata

dne 6. 10. 1998, pod opr. št. St 34/96
sprejelo naslednji sklep:

Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-
kom Toper Mode, d.d., Celje, Teharska
4, Celje se zaključi.

Sklep o zaključku postopka se objavi na
oglasni deski.

Po pravnomočnosti sklepa bo stečajni
dolžnik Toper Mode, d.d., Celje, Teharska
4, Celje, izbrisan iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 6. 10. 1998

St 26/96 S-425
To sodišče je dne 6. 10. 1998 pod opr.

št. St 26/96 sprejelo naslednji sklep:
v stečajnem postopku nad stečajnim

dolžnikom Merx Gostinsko podjetje Tu-
rist, d.o.o., Nazarje, bo drugi narok za
preizkus terjatev dne 17. novembra 1998
ob 12.30, soba 106/I.

Okrožno sodišče v Celju
dne 6. 10. 1998

St 1/98 S-426
Začne se stečajni postopek nad ste-

čajnim dolžnikom Reja, Trgovsko podjet-
je, d.o.o., Grgar, Grgar 10 in se takoj
zaključi.

Upniki se zoper ta sklep lahko pritožijo
na Višje sodišče v Kopru v 15 dneh po
objavi sklepa v Uradnem listu RS.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 1. 10. 1998

St 8/98 S-427
Zoper dolžnika Stanovanjski sklad ob-

čine Radlje ob Dravi, se začne likvidacij-
ski postopek.

Za likvidacijskega upravitelja se postavi
Tone Kozelj, dipl. jur., odvetnik iz Slovenj
Gradca, Glavni trg 39.

Upnike pozivamo, da lahko svoje terja-
tve prijavijo likvidacijskemu senatu v roku
dveh mesecev šteto od dneva, ko je bil
oklic o začetku likvidacijskega postopka ob-
javljen v Uradnem listu RS. Vlogo morajo
poslati v dveh izvodih skupaj z dokazili o
utemeljenosti terjatve ter jo kolkovati s sod-
no takso v višini 5% od vrednosti prijavljene
terjatve, vendar največ do vrednosti 27.000
SIT (2000 točk).

I. narok za preizkus terjatev bo dne 23. 12.
1998 ob 9. uri v sobi št. 38 tega sodišča.

Dolžnike likvidacijskega dolžnika se po-
ziva, da takoj poravnajo svoje obveznosti.

Oklic o začetku likvidacijskega postop-
ka je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega
sodišča dne 8. 10. 1998.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 8. 10. 1998

St 74/98 S-429
To sodišče je s sklepom St 74/98 dne

9. 10. 1998 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom MP Instalacija Ljubljana, d.d.,
Kamniška 48a, Ljubljana.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Ma-
rina Pilej iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisa-
no sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 5. 1. 1999 ob 13. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
9. 10. 1998.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 10. 1998

St 328/93 S-430
To sodišče v stečajnem postopku nad

Riko Holiding, d.o.o., Lepovče 23, Ribni-
ca – v stečaju, obvešča upnike, da bo
četrti narok za preizkus terjatev in narok za
obravnavanje osnutka za glavno razdelitev
dne 27. 10. 1998 ob 10. uri v konferenčni
dvorani tega sodišča.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 10. 1998

St 41/94 S-431
To sodišče je s sklepom oprav. št.

St 41/94 z dne 9. 10. 1998 v stečajni za-
devi nad dolžnikom Optiplast, p.o., Ljuto-
merska 38/a, Ormož – v stečaju, v smi-
slu tretjega odstavka 82. člena ZPPSL-A
razrešilo stečajnega upravitelja Janeza Po-
lanca, Mlinska ul. 28/I, Maribor in postavilo
novega stečajnega upravitelja – Vero Zavrl,
dipl. ek., Rubikon, Kalohova 24, Maribor.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 9. 10. 1998
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Razpisi
 delovnih mest

Št. 122-12/98-0016-04 Ob-7252
Ministrstvo za pravosodje razpisuje
I. na podlagi 15. člena zakona o sodniški

službi (Ur. l. RS, št. 19/94, 8/96 in 24/98):
a) 1 prosto mesto višjega sodnika na

Višjem sodišču v Kopru;
b)
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika

na Okrožnem sodišču v Celju,
– 3 prosta mesta okrožnih sodnikov

na Okrožnem sodišču v Kopru,
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika

na Okrožnem sodišču v Kranju,
– 7 prostih mest okrožnih sodnikov na

Okrožnem sodišču v Ljubljani;
c)
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika

na Okrajnem sodišču v Cerknici,
– 5 prostih mest okrajnih sodnikov na

Okrajnem sodišču v Ljubljani,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika

na Okrajnem sodišču v Novi Gorici.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o sod-
niški službi in posebne pogoje za izvolitev na
mesto višjega sodnika, določene v 3. členu
zakona o spremembah in dopolnitvah zako-
na o sodniški službi;

K I/b
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o sod-
niški službi in posebne pogoje za izvolitev na
mesto okrožnega sodnika, določene v 2. čle-
nu zakona o spremembah in dopolnitvah za-
kona o sodniški službi;

K I/c
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o sod-
niški službi in posebne pogoje za izvolitev na
mesto okrajnega sodnika, določene v 1. čle-
nu zakona o spremembah in dopolnitvah za-
kona o sodniški službi;

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o
izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema
Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župan-
čičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Ob-7324
Razpisna komisija za imenovanje namest-

nika generalnega direktorja, pomočnikov ge-
neralnega direktorja in direktorjev podružnic
razpisuje skladno z 32. in 34. členom statuta
Agencije Republike Slovenije za plačilni pro-
met delovno mesto

direktorja podružnice Krško.
Pogoja: VII. stopnja strokovne izobrazbe

ekonomske ali druge družboslovne smeri in
5 let delovnih izkušenj.

Kandidat mora na podlagi vseh izdelanih
gradiv o reformi slovenskih plačilnih siste-
mov, pripraviti predlog uporabe dejavnikov
Agencije v procesu reforme na območju po-
družnice Krško. V predlogu mora posebej
opredeliti načrt zaposlitve delavcev podruž-
nice Agencije Krško, upoštevajoč vse mož-
nosti zaposlovanja na tem območju. Gradiva

za pripravo predloga uporabe dejavnikov
Agencije v procesu reforme na območju po-
družnice Krško so na voljo v kadrovski službi
centrale v Ljubljani, Tržaška c. 16.

Mandat za razpisano delovno mesto traja
4 leta.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih
pogojev, življenjepisom, opisom dosedanjih
delovnih izkušenj ter izdelanim predlogom
uporabe dejavnikov Agencije v procesu refor-
me na območju podružnice Krško, sprejema
razpisna komisija za imenovanje namestnika
generalnega direktorja, pomočnikov general-
nega direktorja in direktorjev podružnic Agen-
cije Republike Slovenije za plačilni promet,
Ljubljana, Tržaška c. 16. Rok za prijavo je 14
dni in začne teči z dnem objave razpisa.

Kandidate, ki se bodo prijavili, bomo o
izbiri obvestili v 30 dneh po objavi razpisa.

Agencija RS za plačilni promet

Št. 0304-417/1-98 Ob-7349
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta
m. Tita 112, 4270 Jesenice, telefaks
064/861-696.

2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: zdravila skupine D; mož-
ne so ponudbe po posameznih podskupinah
ali v celoti, ocenjena vrednost celotnega bla-
ga je 279,500.000 SIT.

3. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Jese-
nice.

4. Ocenjeni datum pričetka javnega naro-
čila blaga, če je znan: november–december
1998.

5. Morebitne druge informacije: javno na-
ročilo bo oddano s predhodno izvedenim jav-
nim razpisom za izbiro izvajalca s predhod-
nim ugotavljanjem sposobnosti.

Splošna bolnišnica Jesenice

Št. 1010/98 Ob-7239

1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-
faksa: Rudnik Mežica – MPI, Metalurgija,
plastika, inženiring, d.o.o., kontaktna ose-
ba Marjan Jug, dipl. inž. metalurgije, Žerjav
79, 2393 Črna na Koroškem, faks
0602/35-159.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: gradnja nad-
zemnega odlagališča metalurških od-
padkov, gradnja mostu in ceste za do-
voz v dolžini 650 m.

Ocenjena vrednost del je 185,000.000
SIT.

3. Kraj izvedbe del: Žerjav industrijska
cona.

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

5.
Rudnik Mežica – MPI,

Metalurgija, plastika inženiring, d.o.o.

Št. 03/12752/98 Ob-7364

1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-
faksa: Telekom Slovenije, d.d., PE Ljublja-
na, Stegne 19, 1210 Ljubljana-Šentvid, faks
151-20-03.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: gradnja med-
krajevnih, krajevnih kabelskih in razvod-
nih omrežij.

Ocenjena vrednost del: 1.400,000.000
SIT.

3. Kraj izvedbe del: območje omrežne
skupine 061.

4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-
ročila gradbenih del, če je znan: 15. januar
1999.

5.

Popravek
Ob-7402

V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev - Programska in strojna oprema za
mrežno varovanje podatkov v Telekom Slo-
venije d. d., objavljenem v Ur. l. RS, št. 69 z
dne 9. 10. 1998, Ob-7103 se 9. točka po-
pravi in pravilno glasi:

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: Bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% ponudbene vrednosti,
veljavnost najmanj 10 dni po poteku veljav-
nosti ponudbe.

Telekom Slovenije, d.d.,
PE Maribor

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

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

ZJN-01-GD
Naročilo objave namere o

javnem naročilu gradbenih del
v vrednosti nad 150,000.000 SIT

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

ZJN-01-B
Naročilo objave namere o

javnem naročilu blaga v vrednosti
nad 150,000.000 SIT

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo namere o javnem naročilu blaga
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Št. 11/2-758/14/98 Ob-7290
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, 1000 Ljubljana, faks 061/133-73-00.

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

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

trebno dobaviti: nakup strežnika za po-
datkovno skladišče (DW).

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
48,000.000 SIT.

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

predvidoma začetek 1. 12. 1998.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 1998.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Te-
lekom Slovenije, d.d., Sektor za informati-
ko, Cigaletova 15, Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 30. 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: 16. 11. 1998 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Telekom Slovenije, d.d., taj-
ništvo Sektorja za informatiko, soba
1105/11, Cigaletova 15, Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 11. 1998 ob 10. uri, Telekom Sloveni-
je, d.d., Cigaletova 15, soba 801/8, Ljub-
ljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančno garancijo v višini 10% po-
nudbene vrednosti veljavno do 31. 12.
1998.

10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 10 dni po podpi-
su pogodbe.

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

– ponudbena cena (0,75),
– konfiguracija strežnika (0,15),
– možnost nadgradnje strežnika (0,05),
– garancijski rok (0,03),
– reference na področju del na Unix po-

dročju (0,02).
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: kot v razpisni dokumentaciji, II. navodi-
la ponudnikom za izdelavo ponudbe.

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

Ob-7296

1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-
faksa: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, p. p. 2374, 1001
Ljubljana, faks 061/1889-509.

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

3. (a) Kraj dobave: Javno podjetje Ener-
getika Ljubljana, d.o.o., Sektor za daljinsko
ogrevanje, Verovškova 62, 1001 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: srednje kurilno olje z niz-
ko vsebnostjo žvepla v količini 3000 ton.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

120,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: za-

četek 15. 11. 1998, zaključek 15. 1.
1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
15. 1. 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.,
Sektor za daljinsko ogrevanje, Verovškova
62, 1001 Ljubljana, v sobi št. I-35 (tajniš-
tvo), pri Biserki Kozmik oziroma Mojci Je-
rončič.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 27. 10. 1998, v
času med 8. in 10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 15.000
SIT na blagajni naročnika, Verovškova 70,
oziroma na žiro račun št.
50104-601-15437, Javno podjetje Ener-
getika Ljubljana, d.o.o.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 6. 11. 1998 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Sektor za daljinsko ogre-
vanje, Verovškova 62, 1001 Ljubljana, so-
ba št. I-35 (tajništvo), prevzemnica Biserka
Kozmik oziroma Mojca Jerončič.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 11. 1998 ob 11. uri, na naslovu: Javno
podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Sek-
tor za daljinsko ogrevanje, Verovškova 62,
1001 Ljubljana, sejna soba v I. nadstropju.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 6,000.000 SIT, bančna garanci-
ja za resnost ponudbe s trajanjem veljavno-
sti do 30. 12. 1998.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: blago bo plačano iz last-
nih sredstev naročnika. Naročnik ne nudi
predujma. Blago bo plačano v enkratnem
znesku v roku najmanj 15 dni (daljši rok
plačila določi ponudnik) po dobavi celotne
količine blaga v garantirani kvaliteti, šteto
od dneva prejema računa v vložišču.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa

ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost:

Ponudnik mora predložiti:
– izpisek iz vpisa v sodni register (oziro-

ma izpisek iz registra obrti), iz katerega je
razvidna firma, sedež, osnovni kapital, usta-
novitelj, osebe, pooblaščene za zastopanje
in dejavnost ponudnika,

– dovoljenje upravnega organa za oprav-
ljanje dejavnosti, ki je predmet javnega na-
ročila, po 4. členu zakona o gospodarskih
družbah (Ur. l. RS, št. 30/93). Samostojni
podjetniki priložijo priglasitveni list DURS,

– boniteto ponudnika: pravne osebe
predložijo obrazca BON 1 in BON 2 ali obra-
zec BON 3; samostojni podjetniki predloži-
jo boniteto poslovanja, ki jo zanje izdela
banka,

– samostojni podjetniki predložijo izkaz
stanja za zadnje zaključeno poslovno leto in
odločbo o odmeri davka od dohodkov iz
dejavnosti za zadnje zaključeno poslovno
leto,

– dokazilo pristojnega organa, da ponud-
nik ni pod prisilno upravo, v stečaju ali likvi-
daciji,

– dokazilo pristojnega organa, da ponud-
nikovo poslovanje ni predmet obravnave
pred sodiščem ali predmet sodne preiska-
ve in da njegovo poslovanje ni s sodno ali
drugo odločbo ustavljeno,

– potrdilo davčnega organa, da je po-
ravnal vse svoje obveznosti iz naslova dav-
kov, prispevkov, taks in drugih dajatev dolo-
čenih z zakonom,

– dokazilo pristojnega organa, da v treh
letih pred pričetkom naročila ponudnikovi
vostveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaz-
nivih dejanj v zvezi s poslovanje in

– izjavo, da mu zakon ne prepoveduje
sklenitev pogodbe.

Ponudbo pravne osebe se izloči, če je
na podlagi BON obrazcev razvidno, da je
imela blokiran žiro račun več kot 10 dni.

Ponudbo samostojnega podjetnika se iz-
loči, če je iz bonitete poslovanja razvidno,
da je ponudnik po mnenju banke komitent z
visoko stopnjo tveganja ali da ni dober (soli-
den) komitent ali da je mnenje negativno ali
da ni plačilno sposoben in da ne poravnava
svojih obveznosti do banke ali okolja. Prav
tako se ponudbo samostojnega podjetnika
izloči, če so v izkazu stanja za zadnje zaklju-
čeno poslovno leto izkazane terjatve na last-
niškem računu.

Ponudnik mora imeti vsaj tri preverljive
reference s področja dobave srednjega ku-
rilnega olja v letni količini najmanj 300 ton
na posamezno referenco; vsaj ena refe-
renca mora biti s področja Republike Slo-
venije.

Kvaliteta ponujenega goriva mora ustre-
zati minimalnim zahtevam iz razpisne doku-
mentacije.

Rok dobave blaga ne sme biti daljši od
90 dni.

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudnik sme umak-
niti svojo ponudbo najkasneje do izteka roka
za predložitev ponudbe, kar pomeni do
6. 11. 1998 do 9. ure. Ponudba mora biti
veljavna do 31. 12. 1998. Če jo ponudnik
pred iztekom veljavnosti umakne, bo vnov-
čena bančna garancija za resnost ponudbe.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): veljav-
ne in popolne ponudbe bodo najprej pre-
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gledane po izločilnih kriterijih (boniteta, so-
lidnost, plačilna sposobnost, terjatve, pre-
verljive reference, izpolnjevanje minimalno

Velenje, d.d., žiro račun, št.
52800-601-23430 – virman.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 13. 11. 1998 do 7. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Premogovnik Velenje, d.d.,
Zdenko Lah, dipl. inž. el., Partizanska 78,
3320 Velenje, soba št. 241.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 11. 1998 ob 8. uri, na Premogovnik
Velenje, d.d., Partizanska 78, 3320 Vele-
nje, soba št. 221.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: določeno v razpisni dokumenta-
ciji.

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

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:
določeno v razpisni dokumentaciji.

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

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije v zvezi z razpisom
(samo pisne) se dobijo na naslovu naročni-
ka, navedenim pod 6. točko.

16., 17.
Premogovnik Velenje, d.d.

Ob-7378
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Premogovnik Velenje, d.d., javno
podjetje za pridobivanje lignita, Partizanska
78, 3320 Velenje, faks 063/863-041.

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

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

trebno dobaviti: podajalnik betonskih pa-
nel z lastnim pogonom za uporabo v ru-
darstvu, 1 kos.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

45,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: pet

mesecev po podpisu pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Strojna dejavnost Miran Lužar, inž. str., Par-
tizanska 78, 3320 Velenje, soba 137, tel.
063/853-312 – 1651, faks 063/863-041,
e-mail: miran.luzar@rlv.si.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 50.000
SIT, nakazilo na žiro račun: Premogovnik
Velenje, d.d., žiro račun, št.
52800-601-23430 – virman.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 13. 11. 1998 do 9. ure.

zahtevane kvalitete blaga, rok dobave),
preostale ponudbe pa bodo primerjane v
skladu z izdelanimi merili, ki so:

teža kriterija

– cena 95% najnižje ponudbene cene goriva
na enoto toplotne energije

– rok plačila min 0 točk max 50 točk
– rok dobave min 0 točk max 50 točk
– dokumentirani sistem kakovosti min 0 točk max 50 točk
– kvaliteta ponujenega goriva min –225 točk max 850 točk

Vsota doseženih točk po kriterijih, ki so
točkovani, ima vpliv do 5% najnižje ponujene
cene goriva na enoto toplotne energije.

Ne velja, da je najcenejša ponudba tudi
najugodnejša.

Podrobneje je način točkovanja in
vrednotenja ponudb razviden iz razpisne

dokumentacije.
15., 16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 28. 8. 1998 pod
Ob-6013, objava o izidu pa dne 16. 10.
1998.

JP Energetika Ljubljana, d.o.o.

Ob-7301
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za gasilno in reševalno službo
Sežana, p.o., Bazoviška 13, 6210 Sežana,
tel. 067/31-279, faks 067/73-890.

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

3. (a) Kraj dobave: lokacija ponudnika ali
Zavod za gasilno in reševalno službo Seža-
na, p.o., Bazoviška 13, 6210 Sežana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: gasilsko vozilo GVC
16/25.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: spre-
jemajo se tudi delne ponudbe za obseg do-
bave podvozja, nadgradnje in oprema za
gašenje, reševanje in zaščito po specifika-
ciji v razpisni dokumentaciji, ki bodo upo-
števane, če bodo dane možnosti za ekono-
mične kombinacije.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
44,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: pod-
vozje: 17,000.000 SIT, nadgradnja:
17,000.000 SIT, oprema: 10,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: čim
prej, določen bo v pogodbi z izbranim na-
ročnikom, takoj po pravnomočnosti sklepa.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
10 mesecev po sklenitvi pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za gasilno in reševalno službo Sežana,
p.o., Bazoviška 13, 6210 Sežana (tel.
067/31-279, Jordan Kariž).

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 20 dni po objavi v
Uradnem listu RS.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): doku-
mentacija je brezplačna.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: torek, 17. 11. 1998, z
redno jutranjo pošto, ali osebno do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zavod za gasilno in reševal-
no službo Sežana, p.o., Bazoviška 13,
6210 Sežana, z zahtevkom, kot je navede-

no v 3. točki navodil ponudnikom razpisne
dokumentacije.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
petek, 20. 11. 1998 ob 10. uri, v konfe-
renčni sobi Zavoda za gasilno in reševalno
službo Sežana, p.o., Bazoviška 13, 6210
Sežana.

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

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po dogovoru.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba, skle-
njena za čas od podpisa pogodbe do reali-
zacije nabave.

12., 13., 14., 15., 16., 17.
Zavod za gasilno in reševalno

službo, Sežana, p.o.

Ob-7304
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Premogovnik Velenje, d.d., javno
podjetje za pridobivanje lignita, Partizanska
78, 3320 Velenje, faks 063/863-041.

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

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

trebno dobaviti: stiskalnica za ravnanje
ločnega podporja, 2 kosa.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

28,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: pet

mesecev po podpisu pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Strojna dejavnost Miran Lužar, inž. str., Par-
tizanska 78, 3320 Velenje, soba 137, tel.
063/853-312 – 1651, faks 063/863-041,
e-mail: miran.luzar@rlv.si.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 50.000
SIT, nakazilo na žiro račun: Premogovnik
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Premogovnik Velenje, d.d.,
Partizanska 78, 3320 Velenje, soba št.
241.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 11. 1998 ob 10. uri, na Premogovnik
Velenje, d.d., Partizanska 78, 3320 Velenje,
soba št. 221.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: določeno v razpisni dokumenta-
ciji.

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

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: 13. 11. 1998
do 9. ure.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije v zvezi z razpisom
(samo pisne) se dobijo na naslovu naročni-
ka, navedenim pod 6. točko.

16., 17.
Premogovnik Velenje, d.d.

Ob-7305
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Premogovnik Velenje, d.d., javno
podjetje za pridobivanje lignita, Partizanska
78, 3320 Velenje, faks 063/863-041.

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

3. (a) Kraj dobave: Premogovnik Vele-
nje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: visokotlačne cevi DN 50
PN 100 dolžine l = 4000 mm, 700 ko-
sov.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

17,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: dva

meseca po podpisu pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Strojna dejavnost Miran Lužar, inž. str., Par-
tizanska 78, 3320 Velenje, soba 137, tel.
063/853-312 – 1651, faks 063/863-041,
e-mail: miran.luzar@rlv.si.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 30.000
SIT, nakazilo na žiro račun: Premogovnik
Velenje, d.d., žiro račun, št.
52800-601-23430 – virman.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 13. 11. 1998 do 11.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Premogovnik Velenje, d.d.,

Zdenko Lah, dipl. inž. el., Partizanska 78,
3320 Velenje, soba št. 241.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 11. 1998 ob 12. uri, na Premogovnik
Velenje, d.d., Partizanska 78, 3320 Vele-
nje, soba št. 221.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti spre-
jemljivih finančnih zavarovanj za resnost po-
nudbe: določeno v razpisni dokumentaciji.

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

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: 13. 11. 1998
do 11. ure.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije v zvezi z razpisom
(samo pisne) se dobijo na naslovu naročni-
ka, navedenim pod 6. točko.

16., 17.
Premogovnik Velenje, d.d.

Ob-7306
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210
Trebnje.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis brez omeji-
tev za blago.

3. (a) Kraj dobave: Dom starejših obča-
nov – za Varstveno delovni center Trebnje,
Stari trg 63, 8210 Trebnje.

(b), (c), (č), (d)
4. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del: pričetek del: november 1998,
dokončanje del: november 1998.

5. Vrste in obseg zahtevanih del in oce-
njena vrednost: oprema: 10,000.000 SIT.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Trebnje, Oddelek za proračun, finance
ter gospodarske in družbene dejavnosti, Go-
liev trg 5, 8210 Trebnje.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 23. 10. 1998, kont.
oseba Majda Ivanov.

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

predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
5. 11. 1998 do 10. ure, na naslov: Občina
Trebnje, Oddelek za proračun, finance ter
gospodarske in družbene dejavnosti, Go-
liev trg 5, 8210 Trebnje.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ponudba Dom starejših
občanov Trebnje – za Varstveno delovni
center Trebnje – Ne odpiraj” in številko ob-
jave v Uradnem listu RS ter oznako ponud-
nika.

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

5. 11. 1998 ob 14. uri, v prostorih male
sejne sobe Občine Trebnje, Goliev trg 5,
Trebnje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo predložiti na-
ročniku bančno garancijo v višini 10% razpi-
sane vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: so detailno opredeljeni
v razpisni dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo
vsa razpisana dela oddal enemu izvajalcu
oziroma več izvajalcem.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb 5. 11. 1998 do 14. ure.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa bodo: ponujena ce-
na, rok dobave, reference in ostale ugod-
nosti.

15., 16., 17.
Občina Trebnje

Ob-7307
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210
Trebnje.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis brez omeji-
tev za blago.

3. (a) Kraj dobave: Dom starejših obča-
nov Trebnje, Stari trg 63, 8210 Trebnje.

(b), (c), (č), (d)
4. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del: pričetek del: november 1998,
dokončanje del: november 1998.

5. Vrste in obseg zahtevanih del in oce-
njena vrednost: vgradna oprema:
30,000.000 SIT.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Trebnje, Oddelek za proračun, finance
ter gospodarske in družbene dejavnosti, Go-
liev trg 5, 8210 Trebnje.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 23. 10. 1998, kont.
oseba Majda Ivanov.

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

predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
5. 11. 1998 do 10. ure, na naslov: Občina
Trebnje, Oddelek za proračun, finance ter
gospodarske in družbene dejavnosti, Go-
liev trg 5, 8210 Trebnje.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ponudba Dom starejših
občanov Trebnje– Ne odpiraj” in številko
objave v Uradnem listu RS ter oznako po-
nudnika.

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

5. 11. 1998 ob 12. uri, v prostorih male
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sejne sobe Občine Trebnje, Goliev trg 5,
Trebnje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo predložiti na-
ročniku bančno garancijo v višini 10% razpi-
sane vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: so detailno opredeljeni
v razpisni dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo
vsa razpisana dela oddal enemu izvajalcu
oziroma več izvajalcem.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb 5. 11. 1998 do 12. ure.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa bodo: ponujena ce-
na, rok dobave, reference in ostale ugod-
nosti.

15., 16., 17.
Občina Trebnje

Ob-7308
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Univerza v Ljubljani, Medicinska fa-
kulteta, Inštitut za sodno medicino, Koryt-
kova 2, 1001 Ljubljana, tel. 061/443-903,
faks 061/443-864.

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

3. (a) Kraj dobave: Univerza v Ljubljani,
Medicinska fakulteta, Inštitut za sodno me-
dicino, Korytkova 2, 1001 Ljubljana.

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

3.1. Plinski kromatograf z elektron-
sko pnevmatsko kontrolo, polnjene ko-
lone, FID detektor, Head-Space vzorče-
valnik, autoinjektor.

3.2. Masnoselektivni detektor, kva-
drupol, s kemijsko ionizacijo in program-
sko podporo.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: opre-
ma pod 3.1. in 3.2. mora biti kompatibilna.

(č) Ocenjena vrednost naročila: 21 mio
SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: opre-
ma pod 3.1. ca. 7 mio SIT, oprema pod
3.2. ca. 14 mio SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno:
oprema pod 3.1. bo nabavljena predvido-
ma do konca januarja 1999 in oprema pod
3.2. do konca leta 1999.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Uni-
verza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inšti-

tut za sodno medicino, Korytkova 2, 1001
Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 5. 11. 1998.

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

predložiti ponudbe: 6. 11. 1998 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbe: Univerza v Ljubljani, Medi-
cinska fakulteta, Inštitut za sodno medicino,
Korytkova 2, 1001 Ljubljana, p. p. 2207.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 11. 1998 ob 10. uri, na Inštitutu za sod-
no medicino, Korytkova 2, 1001 Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 6% od razpisane vrednosti, z
veljavnostjo do 23. 1. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoji plačila so
navedeni v razpisni dokumentaciji.

11., 12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 23. 1. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN): kvali-
teta, cena, dobavni rok, način plačila, ga-
rancija in servisiranje.

15. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: podrobnejše informacije o naročilu zainte-
resirani dobijo na Inštitutu za sodno medicino,
Korytkova 2, 1001 Ljubljana, pri mag. Gorda-
ni Koželj, dipl. inž. kem., tel. 061/140-30-42,
int. 204 ali 233, faks 061/443-864.

16., 17.
Univerza v Ljubljani

Medicinska fakulteta
Inštitut za sodno medicino

Št. 410 Ob-7314
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200,
062/449-2302, faks 062/449-2311.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): brez omejitve.

3. (a) Kraj dobave: pošte na območju
Republike Slovenije.

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

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

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

4. Datum dobave, če je predvideno: za
leto 1999 po dogovoru.

5.
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, 2500 Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-2311, III.
nadstropje.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 2. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.000
SIT, žiro račun 51800-601-180, virman ali
splošna položnica.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 16. 11. 1998 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-2311.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 11. 1998 ob 10. uri, Uprava, Slomškov
trg 10, Maribor, II. nadstropje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija 5% od ponud-
bene vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: virman, 30 dni.

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

12. Zahteve  glede  pravnega  statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost:

– 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 letih obsojeni kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem,

– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke, določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila,

– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2 zap. številka 6 enako 0 v
preteklih 6 mesecih od dneva sestavitve
obrazca, ali

– 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 vrednosti 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).

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 23. 11. 1998.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): ponu-
jeni rabat in sconto za plačilo v 30 dneh.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: najkasneje do 7. 11. 1998.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ne.

17.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 410 Ob-7315
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200,
062/449-2302, faks 062/449-2311.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): brez omejitve.

3. (a) Kraj dobave: dostava franko razlo-
ženo PC Ljubljana.

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

– 4.000 kg 360 mm polietilenske folije,
– 10.000 kg 480 mm polietilenske folije,
– 120.000 kg 520 mm polietilenske

folije,
– 20.000 kg 660 mm polietilenske folije.
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(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
40,000.000 SIT.

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

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivno v letu 1999 in 2000 po posamez-
nem naročilu.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Po-
šta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Ho-
meter, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-2311, III.
nadstropje.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 2. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.000
SIT, žiro račun 51800-601-180, virman ali
splošna položnica.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 16. 11. 1998 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-2311.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 11. 1998 ob 9. uri, Uprava, Slomškov
trg 10, Maribor, II. nadstropje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija 5% od ponud-
bene vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: virman, 30 dni.

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

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

– 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 letih obsojeni kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem,

– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke, določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila,

– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2 zap. številka 6 enako 0 v
preteklih 6 mesecih od dneva sestavitve
obrazca, ali

– 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 vrednosti 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).

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 23. 11. 1998.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: najkasneje do 9. 11. 1998.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ne.

17.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 160/98 Ob-7318
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, faks
061/444-567.

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

3. (a) Kraj dobave: DDP Ljubljana, skla-
dišče – TE-TOL.

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

– 1000 kos – kondenzatorske cevi,
– brezšivne vlečne cevi DIN

17660/1785  s  polovično  DIN  tole-
ranco,

– material Cu Zn 28 Sn 1,
– dimenzije ∅∅∅∅∅ 25 × 1.25 × 7205 mm,

0 do +5 mm,
– preizkušanje na napetost cevi po

DIN 50911-50916-T1,
– tlačni preizkus s tlakom 40 bar,
– elektromagnetna kontrola,
– pogoji prevzemanja po TÜV-410,
– atesti po DIN 50049/3.1 A.
(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

9,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:

10. 3. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

10. 3. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ko-
mercialno nabavni sektor.

(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): 5.000
SIT, ŽR TE-TOL: 50103-601-16504.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: najkasneje do 6. 11.
1998 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000
Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 11. 1998 ob 12. uri, v sejni sobi
TE-TOL.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 450.000 SIT (5% od orientacij-
ske, razpisane vrednosti), bančna garancija
za resnost ponudbe, veljavna do sklenitve
pogodbe.

10., 11., 12., 13.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
reference in finančno stanje. Merila so
ovrednotena v razpisni dokumentaciji.

15., 16., 17.
Termoelektrarna Toplarna

Ljubljana, d.o.o.

Ob-7329
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Inštitut za elektroniko in vakuumsko
tehniko, Teslova 30, Ljubljana, faks
061/126-45-78.

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

3. (a) Kraj dobave: Inštitut za elektroniko
in vakuumsko tehniko, Ljubljana, Teslova
30.

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

– kvadrupolni masni spektrometer: ob-
močje mas 1 do 200 amu, detekcija par-
cialnih tlakov do 10–14 mbar, kompaktna
kontrolna enota, RS-232 vmesnik, Windows
software paket,

– vakuumski viskoznostni merilnik z leb-
dečo kroglico,

– prenosni helijev detektor vakuumske
tesnosti (He-leak detector): suha verzija
(brez prisotnosti ogljikovodikov), detekcija
He pretokov manjših od 5.10–11 mbar l/s,

– vakuumski črpalni sistem: suha verzi-
ja, hibridna turbomolekularna črpalka, čr-
palna hitrost 200 l/s, RS-232 vmesnik,
membranska predčrpalka s spremenljivo čr-
palno hitrostjo. (Vse pozicije vključujejo pri-
bor za montažo in ustrezne rezervne dele.)

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
puščamo možnost izbire različnih ponudni-
kov za različne sklope opreme.

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

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

– kvadrupolni masni spektrometer:
2,000.000 SIT,

– vakuumski viskoznostni merilnik z leb-
dečo kroglico: 2,000.000 SIT,

– prenosni helijev detektor vakuumske
tesnosti: 4,000.000 SIT,

– vakuumsko črpalni sistem: 2,000.000
SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno:
31. 12. 1998.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 1998.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
IEVT, Teslova 30, Ljubljana. Kont. oseba
dr. Bojan Erjavec, tel. 1776-773, faks
1264-578. Posebne razpisne dokumenta-
cije ni; pri sestavi ponudbe upoštevajte
15. točko tega razpisa.

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

predložiti ponudbe: 6. 11. 1998 do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbe: ponudbe z oznako “Ne od-
piraj – ponudba za raziskovalno opremo”
morajo ponudniki oddati na naslov: Inštitut
za elektroniko in vakuumsko tehniko, Teslo-
va 30, Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 11. 1998 ob 9. uri, v prostorih IEVT,
Teslova 30, Ljubljana.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
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drugih dokumentih: ponudniki naj navedejo
dinamiko plačevanja dobavljenega blaga.

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:

– izpisek iz registra z opisom dejavnosti,
ki ne sme biti starejši od treh mesecev,

– bonitetni obrazci, ki niso starejši od
30 dni.

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):

– kvaliteta ponujene opreme,
– cena,
– kompletnost podatkov o opremi,
– kompletnost ponudbe,
– dobavni, garancijski, servisni in drugi

relevantni pogoji in ponudbe,
– reference ponudnika,
– plačilni pogoji.
Pomen merila pada po navedenem vrst-

nem redu.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu:
– ime in naziv ponudnika,
– podatke o servisni službi,
– podatke o dobavnem in garancijskem

roku,
– končno ceno v SIT za posamezne

komponente.
16. Datum predhodne objave namere

o naročilu, če je bila objavljena: predhod-
na objava namere o naročilu ni bila objav-
ljena.

17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
63 z dne 18. 9. 1998 in ga ponavljamo.

Inštitut za elektroniko
in vakuumsko tehniko, Ljubljana

Ob-7330
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za delo, družino in social-
ne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.

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

3. (a) Kraj dobave: Zavod dr. Marjana
Borštnarja – enota Maribor, Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in montaža opre-
me.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

25,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: pri-

četek del: november 1998.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

dokončanje del: november 1998.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za delo, družino in socialne zade-
ve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.

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

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

predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
6. 11. 1998 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Ministrstvo za delo, dru-
žino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba Zavod dr. M.
Borštnarja – enota Maribor – Ne odpiraj” in
številko objave v Uradnem listu RS ter ozna-
ko ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 11. 1998 ob 11. uri, v prostorih MDDSZ,
Kotnikova 5, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo predložiti na-
ročniku bančno garancijo v višini 10% razpi-
sane vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoji glede fi-
nanciranja so detajlno opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo
vsa razpisana dela oddal enemu izvajalcu.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb (6. 11. 1998 do 11. ure).

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa bodo: ponujena ce-
na, rok izgradnje, reference in ostale ugod-
nosti.

15., 16., 17.
Ministrstvo za delo, družino

in socialne zadeve

Št. 81-33/457 Ob-7335
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, faks 061/174-24-42, ki
zastopa tudi podnaročnike Elektro-Primor-
sko, d.d. in Soške elektrarne, d.o.o.

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

3. (a) Kraj dobave: Erjavčeva 20-22, Er-
javčeva 24, V. Vodopivca 15, vse Nova Go-
rica.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in montaža
EURO-ISDN vozliščne telefonske centra-
le za elektrogospodarska podjetja v No-
vi Gorici (vse ostale podrobnosti so raz-
vidne iz razpisne dokumentacije).

(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 celoten razpis.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
65,000.000 SIT.

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

nuar 1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
5 mesecev 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 30. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 21.300
SIT, virmansko nakazilo z oznako naziva jav-
nega razpisa, na žiro račun št.
50106-601-90093.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 16. 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:
16. 11. 1998 ob 10. uri, pri naročniku,
sejna soba 40/IV.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 6,500.000 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 in
oba podnaročnika bodo z izbranim ponud-
nikom sklenili pogodbo, v ponudbeni do-
kumentaciji mora biti priložen spisek podi-
zvajalcev in navedena pravna oblika odno-
sa 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
dokumente:

– 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,
– reference kadrov,
– podatke o že sklenjenih pogodbah za

tovrstna dela, iz katerih je razvidna stopnja
gotovosti del in zasedenost oziroma razpo-
ložljivost kadrovskih kapacitet,

– izjavo, da izpolnjuje formalne delovne
in tehnične pogoje in ima ustrezna poobla-
stila, profesionalne in tehnične zmožnosti,
finančne vire, opremo in druge pripomoč-
ke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, iz-
kušnje in ugled ter zaposlene, ki bodo spo-
sobni izvesti pogodbo,

– izjavo, da mu zakon ne prepoveduje
skleniti pogodbe,

– izjavo pristojnega organa, da ni plačil-
no nezmožen, pod prisilno upravo, v steča-
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ju, v likvidaciji, da ponudnikovo poslovanje
ni predmet obravnave pred sodiščem in ni z
odločbo ustavljeno (datum izjave ne sme
biti starejši od 90 dni),

– potrdilo Ministrstva za finance, Davč-
ne uprave RS, da je poravnal vse davke in
prispevke, določene z zakonom v obdobju
zadnjih šest mesecev,

– izjavo, da ponudnikovi vodstveni de-
lavci v preteklih treh letih pred začetkom
razpisa niso bili obsojeni zaradi kaznivih de-
janj v zvezi s poslovanjem,

– pisna dokazila in informacije, iz katerih
je razvidno, da ponudnik razpolaga s po-
trebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi
pravicami,

– vse ostale zahtevane dokumente,
opredeljene v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 12. 1998.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): skup-
na ponudbena cena (60% delež), plačilni
pogoji (6% delež), ISO standard (4% delež),
potrjene reference proizvajalca tel. centrale
v ELES-u (10% delež), potrjene reference
proizvajalca tel. centrale v ostalih podjetjih
elektrogospodarstva (20% delež), neureje-
nost ponudbene dokumentacije (do –5%
delež). Merila so podrobno prikazana v raz-
pisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika
Metod Prošek.

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

Št. 211 Ob-7379
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg
revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.

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

3. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:
skladišče kupca.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: visokotlačne cevi in pri-
ključki: zaradi obsežnosti specifikacije bla-
ga se ta nahaja v razpisni dokumentaciji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje za celotno naroči-
lo ali za posamezen sklop. Sklopa sta:

– sklop 1: visokotlačne cevi,
– sklop 2: visokotlačni priključki.
(č) Ocenjena vrednost naročila:

24,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki

se bodo morda oddajali posamično: oce-
njeni vrednosti sklopov sta:

– sklop 1: visokotlačne cevi:
12,400.000 SIT,

– sklop 2: visokotlačni priključki:
11,600.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: ob-
dobje od 1. 1. 1999 do 31. 12. 1999.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo gospodarsko finančnega sektorja –

Majda Turnšek (ob dvigu predložiti kopijo
nakazila na žiro račun).

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 6. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 15.000
SIT, nakazilo na žiro račun RTH, d.o.o., št.
52700-601-18647, pri APP Trbovlje.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 9. 11. 1998 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Rudnik Trbovlje-Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje,
tajništvo gospodarsko finančnega sektorja
– Majda Turnšek (zapečatene kuverte mo-
rajo biti jasno označene kot to predvideva
zakon o javnih naročilih).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 11. 1998 ob 8.30.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% vrednosti blaga, veljav-
nost: kot predvideva navodilo o vrstah fi-
nančnih zavarovanj (Ur. l. RS, št. 73/97).

10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: javno naročilo
se oddaja v celoti ali po sklopih posamezni
pravni osebi.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom zakona o javnih naročilih.

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

– ponudbena cena do 30 točk,
– rok plačila do 20 točk,
– rok dobave do 18 točk,
– možnost kompenzacije do 20 točk,
– fiksnost cen do 12 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

15., 16., 17.
Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.

Št. 211 Ob-7380
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg
revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.

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

3. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:
skladišče kupca.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: razstrelivo in kartonske
cevi, izbira dobavitelja za dobo 5 let, za
obdobje 1999–2003.

Zaradi obsežnosti specifikacije blaga se
ta nahaja v razpisni dokumentaciji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje za celotno naroči-
lo ali za posamezen sklop. Sklopa sta:

– sklop 1: razstrelivo,
– sklop 2: kartonske cevi.
(č) Ocenjena vrednost naročila:

131,750.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki

se bodo morda oddajali posamično: oce-
njeni vrednosti sklopov sta:

– sklop 1: razstrelivo: 120,250.000 SIT,
– sklop 2: kartonske cevi: 11,500.000

SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: ob-

dobje od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2003.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 2003.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo gospodarsko finančnega sektorja –
Majda Turnšek (ob dvigu predložiti kopijo
nakazila na žiro račun).

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 16. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 15.000
SIT, nakazilo na žiro račun RTH, d.o.o., št.
52700-601-18647, pri APP Trbovlje.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 17. 11. 1998 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Rudnik Trbovlje-Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje,
tajništvo gospodarsko finančnega sektorja
– Majda Turnšek (zapečatene kuverte mo-
rajo biti jasno označene kot to predvideva
zakon o javnih naročilih).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 11. 1998 ob 8.30.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% vrednosti blaga, veljav-
nost: kot predvideva navodilo o vrstah fi-
nančnih zavarovanj (Ur. l. RS, št. 73/97).

10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: javno naročilo
se oddaja v celoti ali po sklopih posamezni
pravni osebi.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom zakona o javnih naročilih.

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

– ponudbena cena do 30 točk,
– rok plačila do 20 točk,
– rok dobave do 18 točk,
– možnost kompenzacije do 20 točk,
– fiksnost cen do 12 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: obvezno dovoljenje za uporabo v Slo-
veniji na osnovi Uradnega lista RS, št.
66/93 (lista eksplozivnih snovi, ki se smejo
dati v promet).

16., 17.
Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.
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Št. 211 Ob-7381
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg
revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.

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

3. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:
skladišče kupca.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: električni detonatorji, iz-
bira dobavitelja za 5 let, za obdobje 1999–
2003: zaradi obsežnosti specifikacije blaga
se ta nahaja v razpisni dokumentaciji.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
93,000.000 SIT.

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

dobje od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2003.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 2003.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo gospodarsko finančnega sektorja –
Majda Turnšek (ob dvigu predložiti kopijo
nakazila na žiro račun).

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 16. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 15.000
SIT, nakazilo na žiro račun RTH, d.o.o., št.
52700-601-18647, pri APP Trbovlje.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 17. 11. 1998 do
10.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Rudnik Trbovlje-Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje,
tajništvo gospodarsko finančnega sektorja
– Majda Turnšek (zapečatene kuverte mo-
rajo biti jasno označene kot to predvideva
zakon o javnih naročilih).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 11. 1998 ob 11. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% vrednosti blaga: veljav-
nost: kot predvideva navodilo o vrstah fi-
nančnih zavarovanj (Ur. l. RS, št. 73/97).

10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: javno naročilo
se oddaja v celoti posamezni pravni osebi.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom zakona o javnih naročilih.

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

– ponudbena cena do 40 točk,
– rok plačila do 20 točk,

– rok dobave do 20 točk,
– fiksnost cen do 20 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: obvezno dovoljenje za uporabo v Slo-
veniji na osnovi Uradnega lista RS, št.
66/93 (lista eksplozivnih snovi, ki se smejo
dati v promet).

16., 17.
Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.

Št. 211 Ob-7382
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg
revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.

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

3. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:
skladišče kupca.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: deli za visečo progo: za-
radi obsežnosti specifikacije blaga se ta na-
haja v razpisni dokumentaciji.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
21,100.000 SIT.

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

dobje od 1. 1. 1999 do 31. 12. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo gospodarsko finančnega sektorja –
Majda Turnšek (ob dvigu predložiti kopijo
nakazila na žiro račun).

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 9. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 15.000
SIT, nakazilo na žiro račun RTH, d.o.o., št.
52700-601-18647, pri APP Trbovlje.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 10. 11. 1998 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Rudnik Trbovlje-Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje,
tajništvo gospodarsko finančnega sektorja
– Majda Turnšek (zapečatene kuverte mo-
rajo biti jasno označene kot to predvideva
zakon o javnih naročilih).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 11. 1998 ob 9. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% vrednosti blaga: veljav-
nost: kot predvideva navodilo o vrstah fi-
nančnih zavarovanj (Ur. l. RS, št. 73/97).

10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: javno naročilo
se oddaja v celoti posamezni pravni osebi.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-

nudnik, da mu bo priznana sposobnost: zah-
teve so opredeljene v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom zakona o javnih naročilih.

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

– ponudbena cena do 30 točk,
– rok plačila do 20 točk,
– rok dobave do 18 točk,
– možnost kompenzacije do 20 točk,
– fiksnost cen do 12 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

15., 16., 17.
Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.

Št. 211 Ob-7383
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg
revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.

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

3. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:
skladišče kupca.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: gumi transportni trakovi:
zaradi obsežnosti specifikacije blaga se ta
nahaja v razpisni dokumentaciji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje za celotno naroči-
lo ali za posamezen sklop. Sklopa sta:

– sklop 1: gumi transportni trakovi kvali-
tete “K”,

– sklop 2: gumi transportni trakovi kvali-
tete “NL”.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
23,400.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: oce-
njeni vrednosti sklopov sta:

– sklop 1: gumi transportni trakovi kvali-
tete “K”: 15,850.000 SIT,

– sklop 2: gumi transportni trakovi kvali-
tete “NL”: 7,550.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: ob-
dobje od 1. 1. 1999 do 31. 12. 1999.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo gospodarsko finančnega sektorja –
Majda Turnšek (ob dvigu predložiti kopijo
nakazila na žiro račun).

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 6. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 15.000
SIT, nakazilo na žiro račun RTH, d.o.o., št.
52700-601-18647, pri APP Trbovlje.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 9. 11. 1998 do 10.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Rudnik Trbovlje-Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje,
tajništvo gospodarsko finančnega sektorja
– Majda Turnšek (zapečatene kuverte mo-
rajo biti jasno označene kot to predvideva
zakon o javnih naročilih).
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8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 11. 1998 ob 11. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% vrednosti blaga: veljav-
nost: kot predvideva navodilo o vrstah fi-
nančnih zavarovanj (Ur. l. RS, št. 73/97).

10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: javno naročilo
se oddaja v celoti ali po sklopih posamezni
pravni osebi.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom zakona o javnih naročilih.

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

– ponudbena cena do 30 točk,
– rok plačila do 20 točk,
– rok dobave do 18 točk,
– možnost kompenzacije do 20 točk,
– fiksnost cen do 12 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

15., 16., 17.
Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.

Št. 81-63/98 Ob-7392
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, telefaks 061/174-2312.

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

3. (a) Kraj dobave: Elektro-Slovenija,
d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 1 kom - sistem za nadzor
in upravljanje računalniških sistemov in
naprav.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
19,000.000 SIT.

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

cember 1998.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: pri
naročniku, tajništvo službe za poslovno in-
formatiko, soba 17/IV Irma Bizjak.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: vsak dan od 10. do
12. ure do vključno 30. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.000
SIT, virmansko nakazilo na ŽR
50106-601-90093.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 16. 11. 1998 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: pri naročniku, vložišče, so-
ba 3C5, prevzemnik Katarina Lipovec.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 11. 1998 ob 10. uri pri naročniku, po-
sebna soba 53/IV (vhod iz jedilnice).

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

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: avansa ni, plačilni rok naj-
manj 30 dni, gotovinsko plačilo po izstavlje-
nih situacijah glede na stopnjo dokončanja
dobavljenega nadzornega sistema.

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:
naročnik bo moral predložiti dokumente v
skladu z ponudbeno dokumentacijo, ki jo
dvigne 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): skup-
na ponudbena cena 30%, plačilni pogoji
3%, reference dobavitelja 27%, usposob-
ljenost implementacije in vzdrževanja opre-
me 15%, tehnološka ustreznost opreme in
sistema 25%. Merila so podrobno prikaza-
na v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki lahko pošljejo vprašanja na
faks št. 061/174-2312 do 10. 11. 1998.
Odgovori bodo posredovani pisno vsem po-
nudnikom.

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

Ljubljana

Št. 404-01-1/98 Ob-7393
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-Ljub-
ljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in montaža kli-
matskih naprav v objektih:

– Ministrstva za obrambo, GŠSV,
Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana, 6 ko-
sov klimatske naprave, stenske izved-
be in kompresorske enote po predlo-
gih ponudnikov glede na specifičnost
objektov,

– ReCO Koper, 1 klimatska naprava,
– ReCO Ptuj, 1 klimatska naprava,
– ReCO Celje, 1 klimatska naprava,
– ReCO Novo mesto, 1 klimatska na-

prava,
– ReCO Ljubljana, 1 klimatska na-

prava,
– ICZR Ig (pri Ljubljani), 1 klimatska

naprava.

Opomba: točni naslovi in kontaktne ose-
be za posamezne lokacije so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

(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 celotni pred-
met javnega naročila (za vse lokacije) ali
samo za objekt GŠSV, Kardeljeva Ploščad
25, Ljubljana, oziroma ponudbo za vse osta-
le lokacije (Koper, Ptuj, Celje, NM, Ljublja-
na, Ig). Ponudbe samo za posamezno loka-
cijo iz navedene skupine se ne bodo upo-
števale.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
– za objekt GŠSV v Ljubljani, okvirno

3,000.000 SIT,
– za objekte ReCO in ICZR, okvirno

3,000.000 SIT.
(d).
4. Datum dobave, če je predvideno: naj-

kasneje do 31. 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: do 4. 11. 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 70/98) na žiro račun št.
50100-637-55216.

7. (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: MORS, Kardeljeva ploščad
25, Ljubljana, ali osebna dostava v spre-
jemno pisarno - vložišče na zgoraj naveden
naslov.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 11. 1998 ob 12. 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 in montaži klimatskih naprav.

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,
garancija za kakovost, zagotovitev servisa
in rezervnih delov, finančno stanje ponudni-
ka, reference ponudnika iz okvirja predme-
ta javnega naročila in rok za izvršitev del.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije se dobijo na
naslovu MORS, Kardeljeva ploščad 24, ali
po tel. pri Andreju Lesarju, tel.
061/171-2338 (za objekt GŠSV) in Valen-
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tin Marinko na tel. 061/171-2271 (za ob-
jekte ReCO in ICZR).

16., 17.
Ministrstvo za obrambo RS

Št. 404-01-1/98 Ob-7394
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-Ljub-
ljana.

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

Skupina 1:
1.1. pladenj PVC 495 mm 385 mm;

1.600 kosov;
Skupina 2:
2.1. servirni pribor – porcelan beli:
– krožnik plitvi premer 25 cm;

1250 + 240 kosov,
– križnik servirni premer 24 cm; 240

kosov,
– krožnik desertni premer 19 cm:

1250 + 240,
– krožnik za sladico premer 16 cm

(stekleni); 500 kosov,
– skodelica za juho brez ročajev

4 dcl; 1.500 kosov,
– skodelica za enolončnice brez ro-

čajev 8-10 dcl; 1750 + 240 kosov,
– skleda za solato brez ročajev 6 dcl;

1.750 kosov,
– skleda za solato - dresing 5 l;

5 kosov
2.2. krožniki, skodelice in krožniki,

kozarci; 48 + 3×36 + 3×36 kosov,
2.3. vaza, pepelnik; 8 + 8 kosov.
Skupina 3:
3.1. skodelica RF z ročajem 3,5 dcl;

1.200 kosov,
3.2. jedilni pribor (brez vzorca, inox

18/10 ali 18/8, 2,5 mm), 2.250 + 2.250
+ 5.000 kosov,

3.3. nož različen; 120 kosov,
3.4. vilica različna; 60 kosov,
3.5. metlica za stepanje, šiba mešal-

ka; 24 kosov,
3.6. kuhalnica 30 cm, 50 cm, 1,2 m;

110 kosov,
3.7. lopatica različna, penovka; 110

kosov,
3.8. prijemalka različna; 40 kosov,
3.9. zajemalka 10 dcl, 2 dcl, 3 dcl,

5 dcl, 3 l; 80 kosov,
3.10. deska za rezanje mesa; 10 ko-

sov,
3.11. ponev, džezva, lonci, skleda za

solato; 20+20+16+20 kosov,
3.12. posoda za kruh, pečica, s po-

krovi; 6+10+10 kosov,
3.13. kuhinjski servis; 6+16+6+40,
3.14. odpirači, zajemalka, cedilo;

10+10+50+20 kosov,
3.15. jedilni pribor; 10 kompletov,
3.16. kladivo za meso; 10 kosov,
3.17. strgalnik; 10 kosov,
3.18. pladenj, solnica; 6+6 kosov,
3.19. podstavki; 76 kosov.
Skupina 4:

4.1. plastične posode za meso; 50
kosov,

4.2. smetišnica, metla, omleta + re-
zervne krpe; 6+6+6+6 kosov,

4.3. PVC vedro, banjica, koš, WC
ščetka; 6+6+6+4 kosov,

4.4. predpražnik; 8 kosov,
4.5. deska za rezanje; 18 kosov,
4.6. odcejalnik, seti PVC; 10+36 ko-

sov,
4.7. PVC kaseta za jedilni pribor; 10

kosov.
Opomba: kakovost za posamezne arti-

kle bo razvidna iz razpisne dokumentacije.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko

poteguje za naročilo samo dela zahteva-
nega blaga, za katere dele oziroma skupi-
ne: Ponudnik lahko odda ponudbo za ce-
lotni predmet javnega naročila (vse sku-
pine) ali ponudbo odda za posamezno
skupino v kateri mora ponuditi vse naštete
artikle.

Opomba: naročnik ne bo izbiral ponud-
nike za posamezne artikle iz ene skupine.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
17,000.000 SIT.

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

kasneje do 31. 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
4. 11. 1998.

Pri dvigu razpisnega dokumenta je mo-
žen 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 40/98) na žiro račun št.
50100-637-55216.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 9. 11. 1998 do
14. 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 10. 11. 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 blaga.

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 ponujenega artikla, finančno sta-
nje ponudnika, reference iz okvirja predme-
ta javnega naročila in rok za izvršitev del.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu MORS, Kardeljeva pločad 24, ali po
tel. pri Marjeti Bartolj, tel. 061/1712-155
ali pri Vlasti Kučiš, tel. 061/1712-093.

16., 17.
Ministrstvo za obrambo RS

Št. 2272 Ob-7395
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
šport, Gortanova 22, p.p. 2, Ljubljana, tele-
faks 061/448-148.

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

3. (a) Kraj dobave: Gortanova 22, Ljub-
ljana.

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

1. računalniška oprema – strežnik,
2. ostala računalniška oprema.

(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 pod 3.b.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
6,600.000 SIT.

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

1. 1,600.000 SIT,
2. 5,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno:
5. december 1998.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Uni-
verza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Gorta-
nova 22, Ljubljana, tajništvo Simona Peklar.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: vsak dan od
11. do 13. ure do vključno 30. oktobra
1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 3.000
SIT z virmanskim nalogom na ŽR Fakultete
za šport, št. 50103-603-45543 sklic
640001.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 5. november 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Univerza v Ljubljani, Fakulte-
ta za šport, Gortanova 22, 1110 Ljubljana,
do 11. ure, tajništvo Simona Peklar.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. november 1998 ob 12. uri na naslovu:
Fakulteta za šport, Gortanova 22, Ljubljana,
sejna soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10% od
ocenjene vrednosti naročila z veljavnostjo
30 dni od dneva odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansa ni. Končni pla-



Stran 6614 / Št. 70 / 16. 10. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

čilni rok 30 dni po podpisu prevzemnega
zapisnika.

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 predložen
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 dokumnetaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 4. decembra
1998.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža
in način uporabe meril – 21. člen ZJN):
cena, plačilni pogoji, reference ponudni-
kov, organiziranost servisnih služb, garan-
cijski rok.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika
dr. Bojan Leskošek, e-mail bojan.leskosek-
@guest.arnes.si., tel. 061/14-01-077.

16., 17.
Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Št. 554/98 Ob-7322
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javne naprave, javno podjetje, d.o.o.,
Teharska 49, 3000 Celje, faks
063/443-114.

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

3. (a) Kraj dobave: Javne naprave, javno
podjetje, d.o.o., Teharska 49, Celje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: delovno vozilo za zbira-
nje in prevoz komunalnih odpadkov.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
23,000.000 SIT.

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

kasneje do 31. 12. 1998.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 1998.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
ne naprave, j.p., d.o.o., Teharska 49, Ce-
lje, kont. oseba Meta Širca, tel.
063/483-721.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: vsak delovni dan od
objave razpisa do vključno 31. 10. 1998
od 7. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 10.000
SIT, z virmanom ali položnico na ŽR Javne
naprave, j.p., d.o.o., št.
50700-601-105261.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 6. 11. 1998 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javne naprave, javno pod-
jetje, d.o.o., Teharska 49, 3000 Celje,
kont. oseba Meta Širca.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 11. 1998 ob 11. uri v sejni sobi Javne
naprave, javno podjetje, d.o.o., Teharska
49, Celje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v znesku 5% od vrednosti ponudbe z
velajvnostjo do 31. 12. 1998.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: zaželjeno je plačilo brez
avansa in obročno odplačevanje.

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:
navedene so v razpisni dokumnetaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do 6. 11. 1998 do 9.
ure.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
reference, in druga merila navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: na naslovu naročnika, kont. oseba Ja-
nez Karo, tel. 063/483-721.

16., 17.
Javne naprave, d.o.o., Celje

Št. 0048-308/51-98 Ob-7352
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): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.

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

trebno dobaviti: novo serijsko izdelano
preizkušeno delovno plovilo z osnovni-
mi karakteristikami:

– dolžina: od 11 m do 13 m,
– širina: ca. 3 m,
– ugrez: maks. 1 m,
– maksimalna hitrost: več kot 45 voz-

lov z maksimalno obremenitvijo;
– delovna hitrost: od 37 do 40 voz-

lov,
– material izdelave: aluminij ali kom-

pozitni polimerni laminat in
– barva:  sivo  modro-bela  kombina-

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

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik mora ponuditi plovilo z opremo, kot
je zahtevano v razpisni dokumentaciji.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
80,000.000 SIT.

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

več 6 mesecev od podpisa pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

največ 6 mesecev od podpisa pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za notranje zadeve, UNZ Koper –
POPP Koper, Trg Toneta Ukmarja 4, Ko-
per, kont. oseba je Mirko Slukan, tel.
066/276-476.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od dneva objave do
13. 11. 1998, od 9. do 12. ure, razen dne-
vov, ko državni organi ne delajo.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 10.000 SIT.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati):10.000
SIT, virmansko, št. računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve), sklicna št. 308-51-98.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 16. 11. 1998, do 14.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Ministrstvo za notranje za-
deve RS, Štefanova 2 – vložišče, Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 11. 1998, ob 9. uri v Visoki policij-
sko-varnostni šoli, Kotnikova 8a, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo predložiti banč-
no garancijo za resnost dane ponudbe v
višini 10% ponudbene vrednosti, izdano s
strani prvovrstne banke s sedežem v državi
naročnika ali v državi, sprejemljivi za naroč-
nika, ki mora veljati najmanj 150 dni od
datuma odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: rok plačila ne sme biti krajši
od 30 dni od dneva izstavitve računa, ki je
izstavljen po uspešni primopredaji plovila.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o na-
kupu policijskega plovila v skladu z razpisno
dokumentacijo.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od zadnjega ro-
ka za oddajo ponudb do 6. 4. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
ustreznost operativnim potrebam in nalogam
uporabnika, finančno stanje ponudnika, do-
bavni rok, reference doma in v tujini, čas
garancije.

Največje število točk, ki jih lahko ponud-
be prejmejo za ceno je 20 točk, za ustrez-
nost operativnim potrebam in nalogam upo-
rabnika je 8 točk, za finančno stanje ponud-
nika je 6 točk, za dobavni rok je 4 točke, za
reference doma in v tujini je 8 točk, za čas
garancije je 11 točk.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kot je razvidno iz razpisne dokumenta-
cije.

16., 17.
Ministrstvo za notranje zadeve

1. Client, Address, Fax Number: The
Republic of Slovenia, The Ministry of the
Interior, Štefanova 2, Ljubljana, phone
386-61-132-51-25, fax 386-61-31-50-73.

2. Method of Selecting the Most Favour-
able Tenderer (the Law on Public Procure-
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ment, Article 3): repeated Public Invitation
for Tenders without Limitations.

3. (a) Place of Delivery: Port of Koper.
(b) Type and Quantity of Goods To Be

Delivered (for extensive descriptions attach
a separate sheet): new Serial Manufac-
tured and Tested Task Vessel:

– length: between 11 and 13 m,
– width: approximately 3 m,
– draft: maximum 1 m,
– maximum speed: above 45 knots un-

der maximal load,
– working speed: between 37 and 40

knots,
– made of: aluminium or composite pol-

ymer laminate and
– colour: grey blue – white combina-

tion.
(c) Statement whether the Supplier May

Apply for the Procurement of Only a Part of
Required Goods, for Which Parts or
Groups: tenderers should tender the vessel
with the equipment as required in the invita-
tion - totender documentation.

(d) Estimated Value of the Order:
80,000.000 SIT.

(e).
4. Delivery Period if Specified: maximum

6 months after the signing of the contract.
5. Expected Period of the End of Deliv-

ery: maximum 6 months after the signing of
the contract.

6. (a) Full Address of the Agency from
which Invitation - to - Tender Documenta-
tion May be Requested: Ministrstvo za
notranje zadeve, UNZ Koper – POPP Kop-
er, Trg Toneta Ukmarja 4, Koper, the con-
tact person is Mirko Slukan, phone:
386-66-27-64-76.

(b) The Deadline by Which Invitation - to
- Tender Documentation May be Request-
ed: from the date of publication to 13th of
November 1998, from 9. to 12., except on
days when state offices are closed.

Tenderers wishing to collect Invitation -
to - Tender Documentation should submit
authorisation for the collection of the Invita-
tion - to - Tender Documentation and evi-
dence that SIT 10.000 has been paid.

(c) The Amount and Method of Payment
for the Invitation - to - Tender Documenta-
tion (bank account number to where the
sum should be remitted): The sum: SIT
10.000, Method of payment: transfer or-
der, Account number: 50100-637-55284
(Ministry of the Interior), Reference number:
308-51-98.

7. (a) Date and Time by Which Tenders
Have to Be Submitted: 16th of November
1998, by 14. hours.

(b) Full Address for Submitting the Ten-
ders: Ministrstvo za notranje zadeve, Šte-
fanova 2 – vložišče (Mail Romm), Ljubljana.

8. Date, Time and Place of the Opening
of Tenders: 17th of November 1998 at 9.
College for Police and Security Studies,
Kotnikova 8a, Ljubljana.

9. Amount, Type and Duration of Validity
of Acceptable Bank Guarantees for Legiti-
macy of Tenders: Tenderers must submit a
bank guarantee amounting to 10% of the
tender value as a legitimacy guarantee is-
sued by an accredited bank with headquar-
ters in the Client’s country or in a country
acceptable to the Client. The guarantee

must be valid at least 150 days after the
date of the opening of tenders.

10. The Main Conditions of Financing
and Payment and/or Reference Applicable
Provisions in other Documents: the payment
period must not be shorter than 30 days
from the date of the issuing of the inovice,
which is issued after the handover of the
vessel.

11. The Required Legal Form the Se-
lected Tenderer has to Abide: Contract on
purchase of a police force vessel in accord-
ance with the tender documentation.

12. Requirements Pertaining to the Le-
gal Status of a Tenderer,
Financial-Commercial and Technical
Requrements to be fulfilled by a Tenderer
to be Recognised as Capable: as request-
ed in tender documentation.

13. The Date by Which Tenders Cannot
Be Withdrawn: after the last date for tender
submittal until 6th of April 1999.

14. Criteria for the Selection of the Ten-
derer (the Weight and Method of Use of
Criteria - LPP Article 21): criteria: price,
suitability to operational needs and tasks of
the user, financial standing of the tenderer,
delivery period, references in the country
and abroad, duration of guarantee.

The maximum number of points a tender
can be awarded for price is 20 points, for
suitability to operational needs and tasks of
the user 8 points, for financial standing of
the tenderer 6 points, for delivery period 4
points, for references in the country and
abroad 8 points and for duration of guaran-
tee 1 points.

15. Any Additional Information: as evi-
dent from tender documentation.

16., 17.
The Ministry of the Interior

Št. 85/98 Ob-7353
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JP Vodovod - Kanalizacija, d.o.o.,
Krekov trg 10, Ljubljana, faks
061/317-851.

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

3. (a) Kraj dobave: JP Vodovod - Kanali-
zacija, d.o.o., Krekov trg 10.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in namestitev
osebnih računalnikov in programske
opreme po specifikaciji naročnika.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
11,000.000 SIT.

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

21. 12. 1998.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

21. 12. 1998.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Vodovod - Kanalizacija, d.o.o., Krekov trg
10, Ljubljana, II. nad. pri Simoni Jamnik in
Francu Vizjaku, tel. 061/1729-473.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 4. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.000
SIT, na ŽR 50100-601-11581, ali na naši
blagajni na Krekovem trgu 10 od 8. do 13.
ure – ponudnik mora ob dvigu razpisne do-
kumentacije pustiti svoj naslov, telefaks in
priimek in ime kontaktne osebe.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 9. 11. 1998 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: JP Vodovod Kanalizacija,
d.o.o., Krekov trg 10.

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

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: priložiti bančno garancijo za re-
snost ponudbe v višini 700.000 SIT.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik je dolžan izva-
jalcu poravnati račune v roku 15 dni od
dneva potrditve računa, po podpisu prev-
zemnega zapisnika.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
servis oddaljen do 25 km od sedeža naroč-
nika.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: datum javnega
odpiranja ponudb.

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

15., 16., 17.
JP Vodovod - Kanalizacija, d.o.o.

Št. 333-16/1998 Ob-7354
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za gozdove Slovenije, Večna
pot 2, Ljubljana, faks 123-51-63.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis brez omeji-
tev za blago.

3. (a) Kraj dobave: gojitvena lovišča fco.
skladišče po razdelilniku naročnika, kamion-
ska dostava z avtocisterno s samorazkladal-
no napravo na lastni pogon.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: koruza razsuta, 200 ton.

(c).
(č) Ocenjena vrednost naročila:

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

dogovoru.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

zaključek dobave do 16. 11. 1998.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za gozdove Slovenije, Večna pot 2,
Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: torek 27. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): za razpi-
sno dokumentacijo ni plačila.
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7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: torek 27. 10. 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: v zaprti kuverti v tajništvo
Zavoda za gozdove Slovenije, Zavod za goz-
dove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana, s
pripisom “Ne odpiraj, javni razpis – koruza”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
torek 27. 10. 1998 ob 12.15.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 10% vrednosti blaga, bančna ga-
rancija za resnost ponudbe (Tender Bond),
veljavnost do izbire ponudnika in sklenitve
pogodbe, vendar pa najkasneje do 10. 11.
1998. Izjava, da bo izbrani ponudnik po
sklenitvi pogodbe naročniku predložil banč-
no garancijo za dobro izvedbo posla.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo 30 dni po doba-
vi blaga naročniku.

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:
dokazilo o registraciji, organizacijska oblika
ponudnika, obrazec BON-1 in BON-2 oziro-
ma BON-3, ki ne sme biti starejši od 30 dni.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 10. 11. 1998.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): kako-
vost po pravilniku “pravilnik o kakovosti ko-
ruze” (Ur. l. SRS, št. 15/89), cena, dose-
danje sodelovanje z Zavodom za gozdove
Slovenije, rok dobave.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Iztok Ožbolt, dipl. inž. tel
061/851-451.

16., 17.
Zavod za gozdove Slovenije

Št. 333-16/1998 Ob-7355
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za gozdove Slovenije, Večna
pot 2, Ljubljana, faks 123-51-63.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis brez omeji-
tev za blago.

3. (a) Kraj dobave: Območne enote Za-
voda za gozdove Slovenije, po razdelilniku
naročnika.

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

I) feromonske vabe za velikega smre-
kovega lubadarja (lps typographus L.)
10.000 kosov,

II) feromonske vabe za malega smre-
kovega lubadarja (Pityogenes chalcograp-
hus L.) 10.000 kosov

III) feromonske vabe za progastega
lestvičarja (Xyloterus lineatus Oliv.) 500 ko-
sov.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje za naročilo vsa-
kega dela zahtevanega blaga posebej.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
21,000.000 SIT.

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

– ocena vrednosti točke I je 10,000.000
SIT,

– Ocena vrednosti točke II je
10,000.000 SIT,

– Ocena vrednosti točke III je 1,000.000
SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivno, prva dobava 10 dni po podpisu
pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
zaključek dobave do 1. 2. 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za gozdove Slovenije, Večna pot 2,
Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: ponedeljek
16. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): za razpi-
sno dokumentacijo ni plačila.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponedeljek, 16. 11.
1998 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: v zaprti kuverti v tajništvo
Zavoda za gozdove Slovenije, Večna pot 2,
Ljubljana, s pripisom “Ne odpiraj, javni raz-
pis – feromoni!”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponedeljek 16. 11. 1998, ob 12.15.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 10% vrednosti blaga, bančna ga-
rancija za resnost ponudbe (Tender Bond),
veljavnost do izbire ponudnika in sklenitve
pogodbe, vendar pa najkasneje do 25. 11.
1998. Izjava, da bo izbrani ponudnik po
sklenitvi pogodbe naročniku predloži banč-
no garancijo za dobro izvedbo posla.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo 45 dni po doba-
vi blaga naročniku.

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:
dokazilo o registraciji, organizacijska obli-
ka ponudnika, obrazec BON-1 in BON-2
oziroma BON-3, ki ne sme biti starejši od
30 dni.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 10. 11. 1998.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža
in način uporabe meril – 21. člen ZJN):
kakovost izdelka, cena, dosedanje sodelo-
vanje z Zavodom za gozdove Slovenije, rok
dobave.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Jošt Jakša, dipl. inž., tel.
061/123-54-32.

16., 17.
Zavod za gozdove Slovenije

Št. 333-16/1998 Ob-7356
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za gozdove Slovenije, Večna
pot 2, Ljubljana, faks 123-51-63.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis brez omeji-
tev za blago.

3. (a) Kraj dobave: Krajevne enote Za-
voda za gozdove Slovenije, po razdelilniku
naročnika.

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

I) zaščitni tulci, polni, ∅∅∅∅∅ ca. 12–15
cm, višine 1,2 m 40.000 kosov,

II) zaščitni tulci, polni, ∅∅∅∅∅ ca. 12–15
cm, višine 1,8 m 5.000 kosov.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje za naročilo vsa-
kega dela zahtevanega blaga posebej.

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

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

– ocena vrednosti točke I je 7,000.000
SIT,

– ocena vrednosti točke II je 1,000.000
SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivno, prva dobava 10 dni po podpisu
pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
zaključek dobave do 1. 4. 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za gozdove Slovenije, Večna pot 2,
Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: torek 27. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): za razpi-
sno dokumentacijo ni plačila.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: v zaprti kuverti v tajništvo
Zavoda za gozdove Slovenije, Večna pot 2,
Ljubljana, s pripisom “Ne odpiraj, javni raz-
pis – polni tulci!”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
torek 27. 10. 1998, ob 14.15.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 10% vrednosti blaga, bančna ga-
rancija za resnost ponudbe (Tender Bond),
veljavnost do izbire ponudnika in sklenitve
pogodbe, vendar pa najkasneje do 10. 11.
1998. Izjava, da bo izbrani ponudnik po
sklenitvi pogodbe naročniku predložil banč-
no garancijo za dobro izvedbo posla.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo 45 dni po doba-
vi blaga naročniku.

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:
dokazilo o registraciji, organizacijska oblika
ponudnika, obrazec BON-1 in BON-2 ozi-
roma BON-3, ki ne sme biti starejši od 30
dni.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 10. 11. 1998.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): kako-
vost izdelka, cena, dosedanje sodelovanje z
Zavodom za gozdove Slovenije, rok dobave.
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15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Jošt Jakša, dipl. inž., tel.
061/123-54-32.

16., 17.
Zavod za gozdove Slovenije

Št. 333-16/1998 Ob-7357
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za gozdove Slovenije, Večna
pot 2, Ljubljana, faks 123-51-63.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis brez omeji-
tev za blago.

3. (a) Kraj dobave: Krajevne enote Za-
voda za gozdove Slovenije, po razdelilniku
naročnika.

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

I) zaščitni tulci, fino mrežasti (ca. 1×1
mm), ∅∅∅∅∅ ca. 12–15 cm, višine
1,2 m, 25.000 kosov,

II) zaščitni tulci, grobo mrežasti (ca.
1,5×2,5 cm), ∅∅∅∅∅ ca. 30 cm, višine 1,8 m
15.000 kosov,

III) zaščitni tulci, grobo mrežasti (ca.
1,5×2,5 cm), ∅∅∅∅∅ ca. 30 cm, višine 1,5 m
20.000 kosov.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje za naročilo vsa-
kega dela zahtevanega blaga posebej.

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

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

– ocena vrednosti točke I je 3,000.000
SIT,

– ocena vrednosti točke II je 3,000.000
SIT,

– ocenjena vrednost točke III je
4,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivno, prva dobava 10 dni po podpisu
pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
zaključek dobave do 1. 4. 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za gozdove Slovenije, Večna pot 2,
Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: torek 27. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): za razpi-
sno dokumentacijo ni plačila.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: v zaprti kuverti v tajništvo
Zavoda za gozdove Slovenije, Večna pot 2,
Ljubljana, s pripisom “Ne odpiraj, javni raz-
pis – mrežasti tulci!”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
torek 27. 10. 1998, ob 15.15.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: 10% vrednosti blaga,
bančna garancija za resnost ponudbe (Ten-
der Bond), veljavnost do izbire ponudnika
in sklenitve pogodbe, vendar pa najkasne-
je do 10. 11. 1998. Izjava, da bo izbrani
ponudnik po sklenitvi pogodbe naročniku

predložil bančno garancijo za dobro izved-
bo posla.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo 45 dni po doba-
vi blaga naročniku.

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:
dokazilo o registraciji, organizacijska obli-
ka ponudnika, obrazec BON-1 in BON-2
oziroma BON-3, ki ne sme biti starejši od
30 dni.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 10. 11. 1998.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): kako-
vost izdelka, cena, dosedanje sodelovanje z
Zavodom za gozdove Slovenije, rok dobave.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Jošt Jakša, dipl. inž., tel.
061/123-54-32.

16., 17.
Zavod za gozdove Slovenije

Ob-7323
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: PGD Videm, Videm 37b, Videm-Do-
brepolje, faks 061/787-923.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis brez omeji-
tev za blago.

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

trebno dobaviti: dobava kombiniranega
gasilskega vozila.

(c).
(č) Ocenjena vrednost naročila:

25,000.000 SIT.
(d).
4. Datum dobave, če je predvideno: fe-

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: in-
formacije za izdelavo ponudbe so na voljo
vsak delovni dan od 8. do 10. ure v pros-
torih Občine Dobrepolje, Videm 35, Vi-
dem-Dobrepolje.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno zahtevati 5 delovnih dni od
objave v Uradnem listu RS.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati):12.000
SIT na ŽR 50130-630-810288.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: zadnji rok za oddajo po-
nudb, katere je treba dostaviti v zapečate-
nih ovojih, žigosanih s štampiljko ponudnika
na Občino Dobrepolje, Videm 35, Vi-
dem-Dobrepolje, je 20 delovni dan od obja-
ve razpisa v Uradnem listu RS do 8.30.
Sobota, nedelja in praznik se ne šteje kot
delovni dan. Sprednja stran ovoja mora biti
opremljena z naslednjim naslovom in ozna-
ko: PGD Videm, Videm 37b, Videm-Dobre-
polje, kombinirano gasilsko vozilo “Ne odpi-
raj – Ponudba”.

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

bo na dan oddaje ponudb ob 9. uri v prosto-

rih Občine Dobrepolje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti

sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik je dolžan v ponudbi pri-
ložiti bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 20% vrednosti ponujene vrednosti.
Garancija velja do sklenitve pogodbe z naj-
ugodnejšim ponudnikom.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačila se bodo vršila
na podlagi pogojev navodila o izvrševanju
proračuna.

11., 12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: ko poteče tri dni
od oddaje ponudb.

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

cana 20
rok dobave 5
način plačila in fiksnost cen 10
reference s področja
razpisa 10
popolnost ponudbe 15
opcija ponudbe 7
možni popusti 15
možnost kredita 15
druge ugodnosti 3
Skupaj točk: 100.
Komisija bo pri izbiri upoštevala vsa me-

rila, zato ni nujno, da je najnižja cena pogoj
za izbiro najugodnejšega ponudnika.

15., 16., 17.
PGD Videm

Popravek
Ob-7414

V javnem razpisu za izgradnjo telovadni-
ce pri Sv. Tomažu objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 65 z dne 25. 9.1998,
Ob-6809, se:

– v 8.a in 9. točki rok spremeni, tako da
glasi: 9. 11. 1998.

– v 14. točki se rok spremeni, tako da
glasi: 2. 11. 1998.

Občina Ormož

Št. 1740/98 Ob-7409
Občina Cerklje na podlagi zakona o jav-

nih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) izdaja

sklep
o spremembi oziroma podaljšanju

javnega razpisa brez omejitev
1. Naročnik: Občina Cerklje, Ul. Franca

Barleta 23, 4207 Cerklje, tel.
064/422-518, faks 064/421-027.

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
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Kotlovnica – Osnov-
na šola Cerklje na Gorenjskem.

4. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del: strojne instalacije in elektroinstala-
cije v kotlovnici – Osnovna šola Cerklje
na Gorenjskem.

Ocenjena vrednost celote: 28,000.000
SIT.

5. Podaljša se zbiranje ponudb za 10
dni, rok za oddajo je 26. 10. 1998 do 10.
ure.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 10. 1998 ob 13. uri, v Občini Cerklje
na Gorenjskem.

Občina Cerklje na Gorenjskem

Št. 2016/98 Ob-7257
1. Naročnik: Javno podjetje Elektro Ljub-

ljana, d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljub-
ljana, faks 312-542.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: regionalna cesta
R 333 in R 332 v Šentjerneju.

4. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: izvajanje ka-
belske kanalizacije po regionalni cesti
R 333 in R 332 v Šentjerneju v orientacij-
ski vrednosti 26,300.000 SIT.

Upoštevali bomo samo ponudbe, ki bo-
do vsebovale vsa razpisana dela, delnih po-
nudb ne bomo upoštevali.

5. Datum predvidenega pričetka del in
dokončanja del ali časa izvedbe: začetek
del je predviden v novembru 1998, predvi-
deno dokončanje del je v maju 1999. Ča-
sovni potek del bo usklajen z ostalimi izva-
jalci oziroma investitorji.

6. Polni naslov službe, od katere se lah-
ko zahteva razpisno dokumentacijo

Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerja-
nec, tel. 131-52-55 v sobi št. 20 na naslo-
vu Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.

Razpisna dokumentacija bo na razpola-
go do 23. 10. 1998, za plačilo 10.000 SIT.
Način plačila: nakazilo na žiro račun Elektro
Ljubljana št. 50102-601-90004.

7. Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo

Prijava ponudnika mora biti oddana v za-
prti in žigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova naročnika: Javno podjetje Elektro
Ljubljana, d.d., Služba za javna naročila,
Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana.

Prijava naj ima obvezno pripisano “Javni
razpis - Ponudba za izbiro izvajalca za izva-
janje kabelske kanalizacije po regionalni ce-
sti R 333 in R 332 v Šentjerneju – Ne odpi-
raj!”.

Naročnik bo upošteval le tiste prijave, ki
bodo prispele na naslov naročnika v skladu
s predhodnim odstavkom do 4. 11. 1998
do 14. ure.

Pisna pojasnila bo naročnik posredoval
le na pisne zahteve, ki bodo naročniku pri-
poročeno posredovane po pošti do 29. 10.
1998.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. 11. 1998, ob

10. 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.

9. Finančno zavarovanje resnosti ponud-
be: ponudnik mora predložiti bančno garan-
cijo za resnost ponudbe v višini 5% od vred-
nosti ponudbe, z veljavnostjo 80 dni od dne-
va objave v Uradnem listu RS.

10. Plačilni pogoji: gotovinsko plačilo ali
kompenzacija neplačane električne energi-
je brez stroškov kompenzacije.

11. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno poslovne in teh-
nične sposobnosti

Ponudnik je lahko gospodarska družba
in samostojni podjetnik, ki mora predložiti
naslednjo dokumentacijo:

– 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-
sti iz naslova davkov, ne starejše od 30 dni.

12. Opcija ponudbe je 80 dni po objavi
v Uradnem listu RS.

13. Merila:
– skupna ponudbena cena (70% delež),
– plačilni pogoji (10% delež).
– potrjene reference ponudnika pri iz-

vedbi gradbenih del pri Elektro Ljubljani
(20% delež).

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 247/1-98 Ob-7272
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Soške elektrarne Nova Gorica,
d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica,
faks 065/25-939.

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

3. Kraj izvedbe del: različne lokacije na
širšem območju Bovca.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: popo-
tresna sanacija objektov naročnika na
širšem območju Bovca.

Ocenjena vrednost celote je
35,000.000 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 dveh
sklopih posebej ali v celoti.

Ocenjena vrednost prvega sklopa je
17,000.000 SIT, drugega sklopa pa
18,000.000 SIT.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso pred-
videne.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: rok izvedbe
del je 3 mesece po podpisu pogodbe oziro-
ma uvedbe izvajalca v delo.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Soške elektarne Nova Gorica, d.o.o., Erjav-
čeva 20, 5000 Nova Gorica, kontaktna ose-
ba je Peter Blažej, dipl. gr. inž., tel.
065/22-811.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 26. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): stroške
5.000 SIT za razpisno dokumentacijo po-
nudniki poravnajo z virmanom na žiro račun
št. 52000-601-24191.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 11. 1998 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Stroške elektrarne, d.o.o.,
Nova Gorica, Erjavčeva 20, 5000 Nova Go-
rica, tajništvo podjetja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 18. 11. 1998
ob 12. uri, na naslovu Soške elektrarne,
Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica, sejna so-
ba I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti garancijo za re-
snost ponudbe v višini 5% od vrednosti po-
nudbe z veljavnostjo do sklenitve pogodbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilni rok 45 dni od izstavitve situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

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:
skladno z določili zakona o javnih naročilih
in odredbo o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije ter zahtevami iz
razpisne dokumentacije naročnika.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po zakonu.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
in teža posameznega merila po naslednjem
vrstnem redu: cena, primernost ponudnika
po zahtevah iz razpisne dokumentacije, re-
ference, garancijska doba, morebitne ugod-
nosti.

16., 17., 18.
SENG, d.o.o., Nova Gorica

Št. 302/1 Ob-7273
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva
22, 5000 Nova Gorica, faks 065/23-212.

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

3. Kraj izvedbe del: na trasi daljnovoda
HE Plave–črpališče Mrzlek.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija daljnovoda 10(20) kV HE Pla-
ve–Mrzlek v skupni vrednosti 45,000.000
SIT.
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(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: upoštevane bodo samo
ponudbe, ki bodo vsebovale vsa razpisana
dela.

(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe je
100 dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: dvig
razpisne dokumentacije je možen po pred-
hodni enodnevni najavi ter ob predložitvi
dokazila o plačilu stroškov razpisne doku-
mentacije, na sedežu družbe Elektro Pri-
morska, d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Go-
rica – pri administratorki tehničnega sektor-
ja, Andreji Smole, med 9. in 11. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na razpolago do 28. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): stroške
10.000 SIT za razpisno dokumentacijo po-
nudniki lahko poravnajo na blagajni družbe
oziroma z virmanom na ŽR
52000-601-22566, s pripisom razpisna do-
kumentacija Plave–Mrzlek.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: za pravočasno oddano
bo štela ponudba, ki bo prispela po pošti ali
bo osebno izročena v tajništvo podjetja naj-
kasneje do 16. 11. 1998 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Elektro Primorska, d.d., taj-
ništvo, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 18.11. 1998
ob 10. uri, v sejni dvorani Elektro Primor-
ska, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.

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 3% vrednosti ponudbe, katere veljavnost
je usklajena z veljavnostjo ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
možnost kompenzacije, rok plačila mora bi-
ti najmanj 60 dni po izstavitvi situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo za razpisa-
na dela, z izbranim ponudnikom sklenil po-
godbo.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
za priznanje sposobnosti mora ponudnik
predložiti dokumentacijo navedeno v
2.10. točki navodil ponudnikom iz razpisne
dokumentacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe
je 120 dni od dneva objave razpisa v Urad-
nem listu RS.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
plačilni pogoji, reference in druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik bo organiziral predhodni se-
stanek s ponudniki, dne 28. 10. 1998 ob
11. uri, na sedežu PE Gorica, Erjavčeva
24, 5000 Nova Gorica.

17., 18.
Elektro Primorska,

Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Nova Gorica

Št. 35101-127/96 Ob-7274
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270
Laško, tel. 063/731-769.

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

3. Kraj izvedbe del: Laško.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja strehe Laškega dvorca in ureditev
podstrešja:

– rušitvena dela,
– gradbena dela,
– obrtniška dela,
– obnova fasade,
– instalacije.
Ocenjena vrednost vseh del: 30 mio SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 6 mesecev.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Laško, Mestna ulica 2, Oddelek za
investicije in prostor, tajništvo, Mojca Pe-
tek.

Dvig razpisne dokumentacije je možen
do vključno ponedeljka 26. oktobra 1998
do 12. ure.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
za 10.000 SIT; plačilo po položnici ali na
blagajni Občine Laško, na račun št.
50710-630-10131.

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

predložiti ponudbo: do 16. novembra 1998
do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: tajništvo oddelka za in-
vesticije in prostor, Občina Laško, Mestna
ulica 2.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. november 1998, ob 12. uri, sejna soba
Občine Laško.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
obrazec za bančno garancijo, 90 dni.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila se bodo vršila v skladu z 9. členom
navodila o izvrševanju proračuna RS.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: gradbena pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so sestavni del razpisne dokumen-
tacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 16. 11. 1998.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila,
teža in način uporabe bo opredeljen v razpi-
sni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo pri Ju-
retu Križniku, Mestna ulica 2, 3270 Laško,
tel. 731-122, med 10. in 12. uro, do 6. 11.
1998.

17., 18.
Občina Laško

Ob-7302
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Celje, Trg celjskih
knezov 9, 3000 Celje, faks 063/483-910.

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

3. Kraj izvedbe del: Visoko–Kalše.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih del: vo-

dovod: cevovod, črpališče in rezervoar.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: duktil litina z neiz-
vlečljivim slojem.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
december 1998, rok izvedbe: 5 mesecev.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vo-
dovod-Kanalizacija, d.o.o., Lava 2a, 3000
Celje – tajništvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave v
Uradnem listu RS pa do vključno 30. 10.
1998, med 8. in 10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpi-
sno dokumentacijo zainteresirani ponudniki
dvignejo s potrdilom o plačilu stroškov raz-
množevanja v višini 5.000 SIT, katerega pla-
čajo na ŽR Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.,
Lava 2a, 3000 Celje, št.
50700-601-105256, pri Agenciji RS za pla-
čilni promet, enota Celje.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 16. 11. 1998 do 12. ure, ne glede na
način predložitve.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Celje, Ko-
munalna direkcija, Prešernova 27/II, 3000
Celje.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena “Ne odpiraj – ponudba za izvedbo
gradbenih del za vodovod Visoko–Kalše”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
torek, 17. 11. 1998 ob 9. uri, na naslovu:
Mestna občina Celje, Komunalna direkcija,
Prešernova 27/II, 3000 Celje, v sejni sobi.

Predstavniki ponudnikov morajo predlo-
žiti strokovni komisiji, ki bo vodila odpiranje,
pooblastila za zastopanje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti bančno garan-
cijo za resnost ponudbe v višini 5% ponud-
bene vrednosti.
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11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
avansa ni, račun je plačljiv v roku 60 dni po
mesečnih situacijah.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: joint-venture z naved-
bo 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:
ponudnik mora imeti veljavno registracijo in
odločbo o opravljanju dejavnosti.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po 16. 11. 1998
po 11. uri.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kriteriji
za ocenjevanje ponudb z vplivnimi deleži so
naslednji: cena 60%, rok izvedbe 10%, us-
posobljenost ponudnika 10% in referenčni
objekti 20%. Način uporabe kriterijev bo
pojasnjen v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitne dodatne informacije v zvezi
s predmetnim javnim naročilom se dobijo
pri Marku Planinšku, univ. dipl. inž., na
VO-KA Celje, tel. 063/4250-315.

17.
18. Prvi neuspeli javni razpis je bil objav-

ljen v Ur. l. RS, št. 51 z dne 17. 7. 1998,
Ob-4661, objava o izidu pa v Ur. l. RS, št.
63 z dne 18. 9. 1998.

Mestna občina Celje

Ob-7331
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271
Vipava, tel. 065/65-131, faks
065/65-805.

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

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: izved-
ba gradbeno-obrtniških del na objektu
stara šola Vipava, I. faza.

Ocenjena vrednost naročila: 8,000.000
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: naročilo se oddaja za vse
skupaj.

(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: od decembra
1998 do marca 1999.

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: 5 dni po objavi v
Uradnem listu RS.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT na žiro račun
52010-630-7059, Občina Vipava.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 11. 1998 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Vipava, Glavni trg
15, 5271 Vipava, v zapečateni ovojnici s
pripisom: “Ne odpiraj – ponudba gradbe-
no-obrtniška dela – stara šola Vipava, I. fa-
za”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 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:
5% bančna garancija z veljavnostjo za čas
opcije ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
pogoji so razvidni iz razpisne dokumentaci-
je.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo s pogod-
bo delo oddal enemu izvajalcu, ta lahko
posamezna dela odda podizvajalcem, ki jih
mora v ponudbi navesti.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so razvidne iz razpisne dokumenta-
cije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 60 dni od odda-
je ponudbe.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so razvidna iz razpisne dokumentacije. (Ce-
na ni edino merilo. Naročnik si pridrži pravi-
co, da ne izbere nikogar od ponudnikov, ali
da zmanjša obseg razpisanih del.)

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Občina Vipava, Alojz Vitežnik, tel.
065/65-131.

17., 18.
Občina Vipava

Št. 663-05-487/98-02 Ob-7332
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za delo, družino in social-
ne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo
gradbenih del brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Dom starejših obča-
nov Novo mesto.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: GOI
dela – adaptacija prostorov za dnevno
varstvo centra Dolfke Boštjančič;
12,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
novembra 1998, dokončanje del decem-
bra 1998.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za delo, družino in socialne zade-
ve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 26. 10. 1998.

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

predložiti ponudbo: do 6. 11. 1998 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljub-
ljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba DSO Novo me-
sto – Ne odpiraj” in številko objave v Urad-
nem listu RS ter oznako ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 11. 1998 ob 13. uri, v prostorih MDDSZ,
Kotnikova 5, Ljubljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti naročniku banč-
no garancijo v višini 10% razpisane vredno-
sti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
glavni pogoji glede financiranja so detajlno
opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpi-
sana dela oddal enemu izvajalcu.

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 pogojev, je opredeljena
v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do pričetka od-
piranja ponudb to je 6. 11. 1998 do 13.
ure.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa bodo: ponujena ce-
na, rok izgradnje, reference in ostale ugod-
nosti.

16., 17., 18.
Ministrstvo za delo, družino

in socialne zadeve

Ob-7333
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
telefaks 0608/22-221.

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

3. Kraj izvedbe del: Občina Krško.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja pločnika ob Buršičevi Škarpi; oce-
njena vrednost del: 24,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudnik lahko ponudi samo
eno varianto po razpisni dokumentaciji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe:
pričetek 15. novembra; dokončanje maja
1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
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čina Krško, Oddelek za gospodarsko infra-
strukturo, CKŽ 14, Krško.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 2. 11. 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 6. 11. 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:
6. 11. 1998 ob 10.30, na naslovu naročni-
ka, v sejni sobi D.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe se zahteva bančna ga-
rancija v višini 5% 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: 6. 1. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena (40%), rok plačila, zamik plačila
(30%), reference ponudnika (30%).

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije so na razpolago
na Občini Krško, CKŽ 14, Krško, pri Niku
Somraku, tel. 0608/22-771, vsak delovni
dan med 7. in 8. uro.

17., 18.
Občina Krško

Št. 353-25/98 Ob-7334
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Škofja Loka, Poljanska cesta
2, Škofja Loka, tel. 064/624-050,
064/624-190, faks 064/624-193.

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

3. Kraj izvedbe del: Občina Škofja Loka,
območje naselja Suha.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja kanalizacije in zadrževalnega baze-
na (zakoličba, zavarovanje cestišča, ru-
šenje, površinski odkop humusa, izkop
jarkov in gradbene jame, planiranje, iz-
delava nasipa, zasip gradbene jame, po-
laganje kanala, izdelava armiranobeton-

skega zadrževalnega bazena, sanacija
delovišča po končani gradnji).

Ocenjena vrednost del: 29,8 mio SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ni variant.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
najkasneje v osmih dneh po podpisu po-
godbe (okvirni datum: 1. 12. 1998), čas
izvedbe: 90 delovnih dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Škofja Loka, Oddelek za javne službe
in občinsko premoženje, Mestni trg 15,
Škofja Loka, Janez Štalec.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 4. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT, virman, na žiro račun naročni-
ka št. 51510-630-50129, ali gotovina.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 11. 1998 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Škofja Loka, Mestni
trg 15, 4220 Škofja Loka, ali osebno v spre-
jemno pisarno – vložišče: Občina Škofja
Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka, soba 2, s
pripisom: “Ne odpiraj – javni razpis kanali-
zacija Suha”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 11. 1998, ob 12.15, Občina Škofja Lo-
ka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka, mala
sejna dvorana – soba št. 15/I.

10., 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:
po razpisni dokumentaciji.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): naj-
ugodnejša cena ponudbe, plačilni pogoji in
reference ter po razpisni dokumentaciji.

16., 17., 18.
Občina Škofja Loka

Št. 344-05-1/98-41 Ob-7342
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ravne-Prevalje, Čečovje 12a,
2390 Ravne na Koroškem, faks
0602/23-638.

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

3. Kraj izvedbe del: Ravne na Koroškem,
Brdinje – lokalna cesta Knez–Smonkar.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija lokalne ceste Knez–Smonkar
– gradbena dela.

Ocenjena vrednost naročila:
35,000.000 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: ponudnik pripravi ponud-
bo na osnovi predračuna, ki je sestavni del
projekta št. 3/97: delo oddajamo v celoti.

(c)

5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
23. 11. 1998, dokončanje 20. 12. 1998.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ravne-Prevalje, Čečovje 12a, 2390
Ravne na Koroškem, Urad za komunalno
cestno gospodarstvo, kont. oseba Hovnik
Rajko, inž. gradb., tel. 0602/23-821 int.
224.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 16. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT, s položnico, na račun št.
51830-630-25601.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: najkasneje do 19. 11.
1998 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Ravne-Prevalje,
prevzemnica Darja Piko, Čečovje 12a,
2390 Ravne na Koroškem, tel.
0602/23-821, faks 0602/23-638.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS z navedbo predmeta naročila.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 11. 1998 ob 11. uri, na naslovu: Obči-
na Ravne-Prevalje, Čečovje 12a, Ravne na
Koroškem – sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ni zahtevana garancija za resnost ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik bo opravljena dela poravnal po me-
sečnih situacijah, s poravnavo v roku 60 dni
od izstavitve.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalci oziroma skup-
no nastopanje z opredelitvijo vodilnega part-
nerja.

13., 14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. višina cene,
2. rok,
3. reference, izkušnje.
4. strokovnost pripravljene ponudbe.

Vrstni red je napravljen na osnovi teže in
pomembnosti meril za izbor najugodnejše-
ga ponudnika.

16., 17., 18.
Občina Ravne-Prevalje

Št. 4911 Ob-7350
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Center šolskih in obšolskih dejavno-
sti, Komenskega 12, Ljubljana, tel.
13-10-094.

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

3. Kraj izvedbe del: Vojsko 1, 5280 Idrija.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:
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(a) gradbena in obrtniška dela (no-
vogradnja – prizidek OŠ Vojsko, bivalni
prostori doma CŠOD, obnova obstoje-
čih prostorov),

(b) strojna instalacijska dela,
(c) elektro instalacijska dela.

Ocenjena vrednost celote: 95,000.000
SIT. Ocenjena vrednost delov: gradbena in
obrtniška dela – 50,000.000 SIT, strojna
instalacijska dela – 25,000.000 SIT, elek-
tro instalacijska dela – 20,000.000 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: možna je oddaja naročila
po naslednjih sklopih:

(a) gradbena in obrtniška dela;
(b) strojna instalacijska dela;
(c) elektro-instalacijska dela.

Ponudniki lahko podajo ponudbe za en
sklop, dva ali vse tri.

(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: variantne ponudbe
niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik ne more ponuditi sa-
mo svoje variante.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: datum predvi-
denega pričetka del: 15. 12. 1998, datum
predvidenega dokončanja del: 15. 6. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Cen-
ter šolskih in obšolskih dejavnosti, Komen-
skega 12, Ljubljana, II. nadstropje, tajniš-
tvo, Irena Škorjanc.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno
26. 10. 1998, proti dokazilu o plačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
30.000 SIT je potrebno nakazati pred dvi-
gom dokumentacije virmansko, na žiro ra-
čun št. 50100-603-43666, z navedbo šte-
vilke javnega razpisa v Uradnem listu RS.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: najkasneje do 16. 11.
1998 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Center šolskih in obšolskih
dejavnosti, Komenskega 12, Ljubljana, taj-
ništvo, Irena Škorjanc.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 11. 1998 ob 12. uri, na naslovu: Cen-
ter šolskih in obšolskih dejavnosti, Komen-
skega 12, Ljubljana, II. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
sprejemljivo finančno zavarovanje resnosti
ponudbe je brezpogojna bančna garancija,
plačljiva na prvi poziv, v znesku 10% od
ponudbene vrednosti; trajanje veljavnosti ga-
rancije: 40 dni od izdaje sklepa o izbiri.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik bo plačeval opravljeno delo v 90
dneh od izstavitve potrjenih situacij.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-

ljeno javno naročilo: civilno pravna skup-
nost, izkazana v ponudbeni dokumentaciji,
s pogodbami s podizvajalci.

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 gradbeno obrtniških del so lahko
gospodarske družbe, ponudniki strojno in-
stalacijskih in elektro instalacijskih del pa
tudi samostojni podjetniki.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 10. 12. 1998.

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

(a) garancija za kvaliteto – 40% (refe-
rence družbe – 20%, boniteta poslovanja –
50%, garancije za kakovost del – 30%);

(b) cena – 30%,
(c) plačila – 20%;
(d) dodatne ugodnosti – 10%.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: eventualni ponudniki dobijo druge in-
formacije vsak dan od objave javnega razpi-
sa, na tel. 065/741-378, kont. oseba Mi-
lan Božič, oziroma na naslovu: Božič,
d.o.o., Beblerjeva 8, Idrija.

17., 18.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti

Št. 2/98 Ob-7351
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Ormož, Dr. Horvata
4, 062/7410-999.

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

3. Kraj izvedbe del: Ormož.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija ogrevanja z uvedbo plinskih
kotlov, 7,000.000 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: ne.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: ne.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik ne more ponuditi svo-
je variante.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: od 30. 11.
1998 do 20. 12. 1998.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Ormož, Dr. Horvata 4,
kont. oseba Hanželič Slavica, tel.
062/7410-932.

(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):
10.000 SIT, virman, ŽR št.
52410-603-30944.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 11. 1998 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zdravstveni dom Ormož, Dr.
Horvata 4, Ormož.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 11. 1998 ob 13. uri, Zdravstveni dom
Ormož, Dr. Horvata 4.

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 po-

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 2. 11. 1998.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
95%, rok 5%.

16., 17., 18.
Zdravstveni dom Ormož

Ob-7362C
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
Selo – Šempeter, oskrbna postaja
Vogrsko; vodovodni priključek in prik-
ljučni daljnovod 20 kV.

Ocenjena vrednost celote je
95,000.000 SIT.

Ocenjena vrednost za priključni daljno-
vod 20 kV je 13,000.000 SIT.

Ocenjena vrednost za vodovodni priklju-
ček je 82,000.000 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 dveh
sklopih. Ponudniki imajo možnost potego-
vanja za posamične sklope ali za vse sklope
skupaj.

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 dokon-

čanja del ali čas izvedbe: rok pričetka je takoj
po uvedbi izvajalca v delo, rok dokončanja za
priključni daljnovod 20 kV je 60 dni od uved-
be izvajalca v delo, za vodovodni priključek pa
90 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. ing., tel 178 8331, faks 178 8332.
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b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo od 16. 10. 1998 do 2. 11.
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
18. 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 označene z napisom “Ne odpiraj –
Ponudba za HC Selo – Šempeter, oskrbna
postaja Vogrsko; vodovodni priključek in
priključni daljnovod 20 kV” Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.

9. Datum , čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 18. 11.
1998 ob 9. uri na naslovu: Direkcija Re-
publike Slovenije za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 220/II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: vsak ponudnik mora skupaj s po-
nudbo predložiti tudi bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 2,850.000 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. 403-61/98-230 Ob-7375
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 14,

Ilirska Bistrica, tel. 067/41-361, faks
41-284, kontaktna oseba Keš Franc, inž.

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

3. Kraj izvedbe del: Ilirska Bistrica in Ja-
sen.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja kanalizacije Jasenska pila in Jasen:
kanal 2, 3, 4, 5, 6 in 7.

Ocenjena vrednost je 30,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 2 meseca.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munalno stanovanjsko podjetje Ilirska Bistri-
ca, Prešernova 7, 6250 Ilirska Bistrica, kon-
taktna oseba Antonič Darinka, tel.
067/81-190, faks 81-586.

(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):
15.000 SIT, nakazilo na ŽR
52210-601-11971, KSP Ilirska Bistrica.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 11. 1998 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunalno stanovanjsko
podjetje Ilirska Bistrica, Prešernova 7, 6250
Ilirska Bistrica (sprejemna pisarna).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 11. 1998 ob 10. uri v sejni sobi Obči-
ne Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, Ilirska Bi-
strica.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti garancijo za re-
snost ponudbe v višini 5% od ocenjene vred-
nosti naročila.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
avansa ni, plačilo po mesečnih situacijah z
zapadlostjo 60 dni od datuma izstavitve si-
tuacije.

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:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, reference, rok izvedbe, garan-
cija, ostale ugodnosti.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: investitor si pridržuje pravico zmanjšati
obseg del od razpisanih z ozirom na razpo-
ložljiva finančna sredstva in se za zmanjšan
obseg del tudi sklene ustrezna pogodba;
izvajalec v tem primeru ni upravičen do od-
škodninskega zahtevka.

17., 18.
Občina Ilirska Bistrica

Št. 130/98 Ob-7376
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: Zaselek Slokarji nad
Ajdovščino.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izved-
ba sidrane pilotne stene v dolžini 60 m
skupaj z odvodnjavanjem in ureditvijo
zaledja.

Ocenjena vrednost celote je 34 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: oddaja za vsa razpisana
dela skupaj.

(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: december
1998, čas izvedbe 60 dni.

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: 9. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT, virmansko na ŽR 52010-630-7043,
Občina Ajdovščina.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 11. 1998 do 10.
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 z napisom “Ne odpiraj – Ponud-
ba za sanacijo plazu Slokarji”. Na hbrtni stra-
ni mora biti napisan naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 11. 1998 ob 11. uri v sejni sobi Občine
Ajdovščina.

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, z veljavnostjo
90 dni od datuma odpiranja ponudb.

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 ter zakonom o fi-
nanciranju občin.

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 s 8.2. točko razpisne dokumentacije.
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14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do 16. 12. 1998 do
10. ure.

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 ter druga merila, nave-
dena v razpisni dokumentaciji. Teža in način
uporabe meril je navedena v razpisni doku-
mentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Matija Repič, dis.,
Občina Ajdovščina, tel. 065/161-910.

17., 18.
Občina Ajdovščina

Št. 11-6/77 Ob-7377
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l., Uli-
ca 15. maja 4, Koper, postopek za izbiro
izvajalca brez omejitev, vodi Goran Štran-
car, dipl. inž. gr., tel. 066/38-027, faks
066/32-044.

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

3. Kraj izvedbe del: centralna čistilna na-
prava Koper na Serminu.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja izločanja plavajočih snovi iz površine
ozračenega maščobnika na centralni či-
stilni napravi Koper (gradbeni, strojno
in elektromontažni del).

Ocenjena vrednost celotnih del znaša
10,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: upoštevane bodo
ponudbe po osnovnem popisu in razpisni
dokumentaciji.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden rok
za pričetek del je november 1998, rok do-
končanja razpisanih del je januar 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko interesenti dvig-
nejo na Komunali Koper, d.o.o. – s.r.l., Ul.
15. maja 4, Koper.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 30. 10. 1998
pri Štrancar Goranu ali Ručgej Mileni, tel.
066/38-027, ob predložitvi potrdila o pla-
čilu razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): cena
razpisne dokumentacije je 15.000 SIT, na-
čin plačila razpisne dokumentacije je na ži-
ro račun Komunale Koper, št.
51400-601-10953 z navedbo predmeta
naročila.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 5. 11. 1998, do 12. ure.

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 – sanacija izloča-
nja plavajočih snovi iz površine ozračenega
maščobnika na CČN” in polnim naslovom
ponudnika.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunala Koper, d.o.o. –
s.r.l., Ul. 15. maja 4, Koper, prevzemnik
tajništvo, soba št. 11.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v četrtek 5. 11.
1998 ob 12. uri, v sejni sobi Komunale
Koper, Ul. 15. maja 4, Koper. Odpiranje
vodi predsednik komisije Štrancar Goran,
dipl. inž. gr.

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 5% ponudbene vrednosti, veljavno do iz-
teka veljavnosti ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeno v razpisni dokumentaciji.

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 ponudnik
za dokazovanje navedenih pogojev je detajl-
no opredeljena v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
ponudbo umaknejo do pričetka odpiranja
ponudb (5. 11. 1998 do 12. ure), v prime-
ru, da ponudniki umaknejo ponudbo po tem
roku do roka veljavnosti bančne ganarijce
za resnost ponudbe, lahko naročnik vnovči
garancijo za resnost ponudbe, kar je detajl-
no določeno v razpisni dokumentaciji.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v razpi-
sni dokumentaciji bodo skladno z 21. čle-
nom ZJN ta merila natančneje opredeljena,
izhodišča za izbor najugodnejšega ponud-
nika pa bodo: usposobljenost, reference,
ponudbena cena, najugodnejši garancijski
rok, plačilni pogoji, rok izvršitve del.

16. Morebitne druge informacije o javn-
im naročilu: ponudba mora veljati do 5. 12.
1998, rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa je 15 dni po
javnem odpiranju ponudb.

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

čilo je bil objavljen dne 11. 9. 1998 pod št.
62, objava o izidu pa dne 16. 10. 1998.

Komunala Koper, d.o.o.

Ob-7387
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Kobilarna Lipica, Lipica 5, p. p. 47,
6210 Sežana, faks 067/72-818.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): razpis za izbiro najugod-
nejšega ponudnika za gradbeno obrtniška
dela na objektu hotel Maestoso – pre-
nova spalnega dela – I. faza.

3. Kraj izvedbe del: dela se izvajajo v
hotelu Maestoso v Lipici.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: I. faza pre-
nove spalnega dela obsega prenovo sob v
levem traktu. Prenova obsega prenovo no-
tranjosti sob in hodnikov ter kopalnic, za-
menjavo pohištva in zamenjavo inštalacij.

Ocenjena vrednost del je 120,000.000
SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden pri-
četek del je v I. dekadi januarja 1999, za-
ključek pa konec marca 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: upra-
va Kobilarne Lipica (tajništvo – Klub hotel),
kjer lahko dobite tudi potrebne informacije.

Ponudniki si lahko ob dvigu dokumenta-
cije ogledajo objekt, ki je predmet prenove.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumentaci-
jo je možno dvigniti ves čas trajanja razpisa.

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

predložiti ponudbo: 16. 11. 1998 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbo: tajništvo Kobilarne Lipica ozi-
roma po pošti na naslov: Kobilarna Lipica,
Lipica 5, p. p. 47, 6210 Sežana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 11. 1998 ob 13. uri, v sejni sobi hotela
Maestoso.

Ponudbe morajo biti zapečatene z ozna-
ko “Ne odpiraj – ponudba prenova hotela
Maestoso”.

10., 11., 12., 13., 14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– naslov ponudnika z dokazilom o regi-

straciji in z odločbo o izpolnjevanju predpi-
sanih pogojev za opravljanje dejavnosti,

– referenčna lista z navedbo opravljenih
tovrstnih del,

– cenenost ponudbe na žigosanih popi-
sih del,

– opcija ponudbe,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe del,
– garancijski rok,
– kompletnost ponudbe,
– priložena pogodba za izvedbo del,
– kakovost ponujenih obrtniških del v

skladu z obstoječimi in zahtevanimi detajli in
zahtevanimi vzorci materialov iz ponudbe,

– ponujene strokovne rešitve.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je tudi

najugodnejši. Investitor si pridržuje pravico
spremeniti obseg del glede na planirana
sredstva.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: navedena dela se bodo izvajala po skle-
njeni in podpisani pogodbi.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa v treh dneh po odpiranju ponudb.

17.
Kobilarna Lipica
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Št. 411/98 Ob-7399
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reš-
ka cesta 14, 6240 Kozina, faks
066/800-180.

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

3. Kraj izvedbe del: področje Občine Hr-
pelje-Kozina, vas Slope in njena okolica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
bena in montažna dela na sanaciji vod-
nih virov – Slope in vodovoda Slope.

(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:

I. faza – ureditev zajetja in rezervoarja,
II. faza – razvod do vasi in po vasi,
III. faza – ureditev zajetja Mrzlek in pove-

zava Mrzlek–Slope.
Ocenjena vrednost:
I. faza – 15,000.000 SIT,
II. faza – 12,000.000 SIT,
III. faza – 14,000.000 SIT.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudnikovih va-
riantnih predlogov naročnik ne bo upošte-
val, ponudba se mora izdelati na originalen
popis del.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe:
I. faza – od novembra 1998 do marca

1999,
II. faza – od marca 1999 do avgusta

1999,
III. faza – od maja 1999 do avgusta

1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Hrpelje-Kozina, Urad za okolje in pro-
stor, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozi-
na.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do ponedeljka,
16. 11. 1998, med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
30.000 SIT na ŽR št. 51420-630-90067.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do ponedeljka, 16. 11.
1998 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Hrpelje-Kozina, Hr-
pelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, z oz-
nako “Ne odpiraj – ponudba”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponedeljek, 16. 11. 1998 ob 13. uri, na
sedežu Občine Hrpelje-Kozina, Hrpelje,
Reška cesta 14.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe v višini 10%
od vrednosti del, z rokom veljavnosti po-
nudbe.

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. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik, ki mu bo
dodeljeno javno naročilo, bo sklenil z na-
ročnikom pogodbo.

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: za dokazovanje navedenih pogojev
bo detajlneje opredeljeno v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: datum odpiranja
ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za dodelitev naročila so navedena v razpisni
dokumentaciji.

16., 17., 18.
Občina Hrpelje-Kozina

Št. 41405-9/98 Ob-7400
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Rogatec, Ceste 11, 3252
Rogatec, tel. 063/827-127, faks
063/827-363.

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

3. Kraj izvedbe del: LC 7401 Žahen-
berc–Sv. Jurij, pod stanovanjsko hišo Sv.
Jurij 5a, Rogatec.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja plazu na LC 7401 Žahenberc–Sv. Ju-
rij, pod stanovanjsko hišo Sv. Jurij 5a.

Orientacijska vrednost naročila:
5,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
novembra 1998, dokončanje del decem-
bra 1998.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Rogatec, Ceste 11, Rogatec, tajnik
občine Strajn Pavel, tel. 063/827-127.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 30. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT, gotovinsko ali virmansko na žiro račun
št. 50730-630-10222.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe, zapečatene v
kuverte, označene z napisom “Ponudba, ne
odpiraj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS, z navedbo predmeta na-
ročila, morajo biti predložene najkasneje do
petka, 6. 11. 1998 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Rogatec, Ceste 11,
3252 Rogatec, prevzemnica Rosana Oz-
valdič, vodja pisarne urada župana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
petek, 6. 11. 1998 ob 14. uri, na naslovu:
Občina Rogatec, Ceste 11, 3252 Roga-
tec, v sejni sobi občinske uprave. Odpira-
nje bo vodil Anton Roškar, dipl. inž. str.

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:
kot v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 5. 11. 1998.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kont. oseba Pavel Strajn, tajnik Občine
Rogatec, tel. 063/827-127,
063/827-363.

17., 18.
Občina Rogatec

Št. 32004-01/98-03 Ob-7258
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Muta, Glavni trg 17, Muta,
telefaks 0602/61-114.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: strokovna izvedba traj-
nih ekstenzivnih nasadov domačega
sadnega drevja na enajstih kmetijah na
območju Pernic, Sv. Primoža nad Muto,
Sv. Jerneja ter Zg. Gortine, z obsegom:

– zasadilni načrt in količenje,
– priprava sadilnih jam,
– dobava in strokvona pomoč pri na-

saditvi sadnega drevja,
– zaščitna sredstva (zaščita korenin,

stebel...),
– mineralna gnojila,
– strokovni nadzor v prvem letu na-

saditve,
Orientacijska vrednost del je okoli

5,500.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: sadovnjaki se nahajajo

na območju Pernic, Sv. Primoža nad Muto,
Sv. Jerneja ter Zg. Gortine, skupna površi-
na znaša 11,09 ha (novi obnovljeni nasadi
5,89 ha) pri enajstih lastnikih.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-

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
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čen poklic: izvedba naročila te storitve je
pogojena z uredbo o uvedbi finančnih inter-
vencij za celostno urejanje podeželja in ob-
novo vasi za leto 1998 (Ur. l. RS, št.
47/98).

(b), (c).
6., 7. (a) b).
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve:predviden začetek del
je november 1998.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:taj-
ništvo Občine Muta, Glavni trg 17, Muta.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: pet dni po objavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT, na žiro račun: 51860-630-25685.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 10. 1998 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudba mora biti označe-
na "Ne odpiraj, Ponudba" in naslovljena na
Občino Muta, Glavni trg 17, 2366 Muta, s
pripisom “Obnova sadovnjakov”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 10. 1998 ob 12. uri v prostorih Občine
Muta, Glavni trg 17, Muta.

12., 13., 14., 15., 16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (12. člen ZJN):
– reference,
– garancijski rok,
– plačilni pogoji in cena.
18. Druge informacije o naročilu: dodat-

ne informacije v zvezi z javnim naročilom so
na voljo vsak delovni dan med 8. in 9. uro,
tel. 0602/61-114.

19., 20.
Občina Muta

Ob-7286
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., Uli-
ca Ivo Lole Ribarja 18, Šoštanj, telefaks
063/4203-485.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): ponovitev javnega razpi-
sa za izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: notranja oprema cen-
tralne komande, ki zajema dobavo in
montažo opreme za notranjo ureditev
prostorov:

– komandni prostor blokov 1,2,3, to-
plotne postaje 1, 110 kV stikališča, 8 in
10 kV razvoda;

– dnevni prostor, informacijske sobe
in relejni prostor,

Ocenjena vrednost javnega naročila:
43,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Termoelektrarna Šo-
štanj.

5. (a), (b), (c).
6., 7. (a), (b).
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: dobavni rok december
1998 ali začetek po podpisu pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ter-
moelektrarna Šoštanj, d.o.o., Ulica Ivo Lole
Ribarja 18, Šoštanj, telefon
063/4203-612, faks 063/4203-485, so-
ba št. 1.21, komerciala.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 12. 11. 1998
do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): naka-
zilo v vrednosti 60.000 SIT na ŽR Termoe-
lektrarna Šoštanj, št. 52800-601-24048.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 19. 11. 1998 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Termoelektrarna Šoštanj,
d.o.o., Ulica Ivo Lole Ribarja 19, Šoštanj,
soba št. 1.21.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 11. 1998 ob 12. uri, Termoelektrarna
Šoštanj, sejna soba – pritličje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija na prvi poziv za resnost
ponudbe v višini 5% od ponudbene vredno-
sti ponudnika z veljavnostjo do 15. 1. 1999.

13., 14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 19. 11.
1998.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN):

a) raven celovitosti ponudbe – 10%,
b) tehnologija dobavitelja – 15%,
c) reference ponudnika na energetskih

objektih na podobnih delih v zadnjih 5 letih
– 15%,

d) reference kadrov – 10%,
e) cena in plačilni pogoji – 25%,
f) finančna moč podjetja – 15%,
g) garancijski rok – 10%.
18., 19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 12. 6. 1998 pod
Ob-3542C, objava o izidu pa dne 14. 8.
1998.

Termoelektrarna Šoštanj

Ob-7289
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Vuzenica, Mladinska 1, 2367
Vuzenica, faks 0602/64-022.

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 prevozov os-
novnošolskih otrok v letu 1999, ocenje-
na vrednost je 6,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Vuzenica z okolico.
5. (a).
(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-

nih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), navodi-
lo o vsebini objav za javna naročila v Urad-
nem listu RS (Ur. l. RS, št. 60/98), odredba
o obvezni vsebini razpisne in ponudbene do-
kumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97 in 63/97),
zakon o izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št.
5/96, 78/97, 87/97 in 34/98) in navodilo
o izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 1/98),
navodilo o vrstah finančnih zavarovanj, s ka-
terimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svo-
jih obveznosti v postopkih javnega naročanja
(Ur. l. RS, št. 73/97).

(c)., 6.
7. (a), (b).

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek 1. januar
1999, zaključek 31. 12. 1999. Šolski pre-
vozi bodo v dneh, ko poteka pouk.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Vuzenica, Mladinska 1, Vuzenica, tel.
0602/64-110, sprejemna pisarna.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: v roku osem dni
po objavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT z virmanom na ŽR
51860-840-141-62233. Drugi prihodki za
komunalno dejavnost Občine Vuzenica ali
po blagajni po prevzemu razpisne dokumen-
tacije.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 10. november 1998,
do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Vuzenica, Mladin-
ska 1, 2367 Vuzenica.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
torek, 10. 11. 1998 ob 13. uri v sejni sobi
Občine Vuzenica.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-

čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: v skladu z zakonom o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96,
78/97, 87/97 in 34/98) in navodilom o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 1/98).

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:
je navedeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: datum odpi-
ranja ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): dnevna
cena prevozov, reference, plačilni pogoji in
druge ugodnosti. Dodatna merila so nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

Najcenejša ponudba ni nujno tudi naju-
godnejša ponudba – kriteriji se obravnavajo
kompleksno.

18. Druge informacije o naročilu: ponud-
ba mora veljati do 31. 12. 1998. Pridržuje-
mo si tudi pravico, da v primeru odstopa
izbranega najugodnejšega ponudnika ali ob
neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti ta-
koj prekinemo pogodbo in povabimo k pod-
pisu pogodbe za opravljanje storitev šolskih
prevozov drugega najugodnejšega ponud-
nika po tem razpisu.

19., 20.
Občina Vuzenica

Št. 062-07-83/98-21 Ob-7282
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Radeče, Ul. Milana Majcna
1, Radeče, Ul. Milana Majcna 1, Radeče,
telefaks 0601/85-285, kont. oseba Vera
Lipec, tel. 0601/85-155.

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: prevozi predšolskih in
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osnovnošolskih otrok za šolsko leto
1998/99 za Osnovno šolo Marjana
Nemca Radeče, Vrtec Radeče in Osnov-
no šolo Dušana Poženela Laško, v pred-
videni vrednosti 15,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Občina Radeče, v Od-
delku za družbene dejavnosti.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: prevoze lahko opravljajo za de-
javnost registrirani prevozniki z dovoljenjem
pristojnega organa za prevoz oseb, s svoji-
mi ali najetimi vozili, ki morajo biti opremlje-
ni za prevoze učencev. Svoje storitve mora-
jo nuditi kvalitetno in v skladu s prometno
zakonodajo.

(b), (c).
6. Navedba posamičnih delov storitve, če

se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: prevozi se opravljajo deloma z
avtobusi, deloma s kombiji, tako da se po-
nudniki lahko potegujejo samo za prevoze z
avtobusom ali samo za prevoze s kombijem.

7. (a), (b).
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: prevozi se opravljajo v
šolskem letu 1998/99.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudbe pošljite na Občino Radeče, Ul. Milana
Majcna 1, 1433 Radeče, Oddelek za druž-
bene dejavnosti, v zaprti kuverti z oznako
“Ne odpiraj – Ponudba za šolske prevoze”.

(b), (c).
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: rok za oddajo po-
nudb je 15. dan po objavi v Uradnem listu
RS, do 12. ure. Za prvi dan se šteje nasled-
nji dan po datumu izida Uradnega lista RS.
Kolikor pride dan oddaje ponudbe na nede-
ljo ali dela prost dan, je dan oddaje ponud-
be prvi naslednji delovni dan.

(b).
11. Datum, čas in kraj odpiranja po-

nudb: 28. 10. 1998 ob 15. uri v sejni sobi
Jadrana.

12., 13., 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:
ponudba mora vsebovati: ime in sedež po-
nudnika, overjeno dokazilo o registraciji,
vzorec pogodbe s ponudbenim predraču-
nom in naslednjimi prilogami:

– struktura cene,
– datum, do katerega ponudba velja,
– način obračunavanja storitve,
– način določanja in korekcije cene,
– dokazilo o lastništvu vozila, oziroma

pogodba o lizingu ali najemu vozila,
– način zagotavljanja in dokazovanja ka-

kovosti storitve,
– ugodnosti, ki jih ponudnik nudi naroč-

niku.
16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (12. člen ZJN): najnižja
cena, kvaliteta vozil, plačilni pogoji, izkuš-
nje pri prevozu šoslkih otrok in druge ugod-
nosti ponudnika.

18. Druge informacije o naročilu: vse do-
datne informacije lahko dobite v Oddelku za
družbene dejavnosti Občine Radeče.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ponudniki bo-
do o izidu javnega razpisa obveščeni v 30
dneh od dneva odpiranja ponudb.

20.
Občina Radeče

Št. 1570 Ob-7283
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3,
Škofljica, tel. 061/666-311, 667-360, te-
lefaks 061/667-872.

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: montaža javne razsvet-
ljave, ocenjena vrednost del: 12,500.000
SIT.

V letu 1998 se bodo izvajala dela v višini
6,000.000 SIT proračunskih sredstev.

4. Kraj izvedbe: Občina Škofljica, v na-
selju Lanišče in Lisičje.

5. (a), (b), (c).
6.
7. (a), (b).
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: po podpisu pogodbe,
predvideni datum zaključka del december
1998.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Škofljica, Oddelek za gospodarske de-
javnosti, Šmarska cesta 3, Škofljica, tel.
061/666-311, 667-360.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do 30. 10. 1998 ob ponedeljkih, sredah in
petkih od 9. do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): po-
nudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumen-
tacijo, morajo predložiti pooblastilo za dvig
razpisne dokumentacije in dokazilo o vpla-
čilu 2.000 SIT, virmansko nakazilo, št. ŽR
50106-630-810134.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 11. 1998 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Škofljica, sprejemna
pisarna, Šmarska cesta 3, Škofljica.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
v ponedeljek 9. 11. 1998 ob 13. uri v pro-
storih Občine Škofljica, Šmarska cesta 3,
Škofljica.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti bančno garan-
cijo za resnost dane ponudbe s strani po-
nudnika, in sicer v višini 9% vrednosti celot-
ne investicije ter garancijo za dobro izvedbo
posla v višini 10% ponudbene vrednosti.

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, po končanih delih.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: zahtevana pravna obli-
ka, ki jo mora prevzeti ponudnik, če mu bo
dodeljeno javno naročilo, je pogodba, skle-
njena med naročnikom in ponudnikom.

15. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik, da mu bo priznana
sposobnost: ponudniki morajo svojo us-
posobljenost dokazovati z dokazilom o
registraciji, dovoljenjem za opravljanje
razpisane dejavnosti, ustrezno boniteto ter
kadri.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: veljavnost po-
nudbe je 90 dni od odpiranja ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN):

– celovitost ponudbe,
– fiksnost cen,
– reference,
– ostale ugodnosti, navedene v razpisni

dokumentaciji.
Cena: najcenejši ponudnik ni nujno, da

je najugodnejši.
18. Naročnik si pridržuje pravico, da z

izbranim ponudnikom sklene pogodbo v
okviru razpoložljivih sredstev v občinskem
proračunu.

Ponudniki bodo o izidu obveščeni v roku
15 dni od odpiranja ponudb. Vsa dodatna
pojasnila ponudniki prejmejo na Občini
Škofljica, tel. 666-311, 667-360.

19., 20.
Občina Škofljica

Št. 351-03-5/98-34 Ob-7310
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ravne-Prevalje, Čečovje 12a,
Ravne na Koroškem, faks 0602/23-638.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projektne do-
kumentacije (PZI) za sanacijo zgradbe
Vzgojno-varstvenega zavoda Marjetka
(Gledališka pot 6) na Ravnah na Ko-
roškem.

Ocenjena vrednost naročila 2,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: Ravne na Koroškem,
VVZ Marjetka (Gledališka pot 6).

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: navedena dela lahko opravljajo
le strokovnjaki, dipl. inž. gradbeništva.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
koni o graditvi objektov.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: po-
nudnik mora navesti imena in stopnjo izo-
brazbe.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: oddajamo delo v celoti.

7.(a).
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudnik lahko ponudi svojo
varianto.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek del 18. 11.
1998, dokončanje 30. 12. 1998.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ravne-Prevalje, Čečovje 12a, Ravne
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na Koroškem, Urad za komunalno cestno
gospodarstvo, kont. oseba Hovnik Rajko,
inž. gradb., tel. 0602/23-821 int. 224.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 5. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 7.000
SIT, s položnico na račun št.
51830-630-25601.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo:9. 11. 1998 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Ravne-Prevalje,
prevzemnica Darja Piko, Čečovje 12a, Rav-
ne na Koroškem, tel. 0602/23-821, faks
0602/23-638.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS z navedbo predmeta naročila.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 11. 1998 ob 12. uri na naslovu: Obči-
na Ravne-Prevalje, Čečovje 12a, Ravne na
Koroškem – sejna soba.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti podpisani akcept-
ni nalog v višini 10% od ponujene cene s
tem, da ta vrednost zapade v korist investi-
torja, kolikor bi kot najugodnejši ponudnik
odstopil od podpisa pogodbe (garancija za
resnost ponudbe).

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročnik bo oprav-
ljena dela poravnal po mesečnih situacijah,
s poravnavo v roku 60 dni od izstavitve.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot
posamezni izvajalci, oziroma skupno nasto-
panje z opredelitvijo vodilnega partnerja.

15., 16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (12. člen ZJN):
– reference, izkušnje,
– servisiranje projektov, sodelovanje v

času gradnje,
– višina cene,
– kadri,
– rok,
– strokovnost pripravljene ponudbe.
18. Druge informacije o naročilu: vrstni

red je napravljen na podlagi teže in pomem-
bnosti meril za izbor najugodnejšega po-
nudnika.

19., 20.
Občina Ravne-Prevalje

Št. 096-58/98 Ob-7341
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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: opravljanje prevozov
gotovine (s prevzemom delavcev in mož-
nostjo najema oklepnih vozil) v ocenjeni
vrednosti 40,000.000 SIT na leto.

4. Kraj izvedbe: 14 podružnic in njihovih
ekspozitur na 5 območjih.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: izpolnjevanje pogojev po zako-
nu o zasebnem varovanju in o obveznem
organiziranju službe varovanja.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: navesti
mora število delavcev in njihovo strokovno
usposobljenost.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudba je lahko dana za
posamezno, več ali vsa območja podružnic
(1. Ljubljana, Kranj; 2. Celje, Trbovlje, Vele-
nje; 3. Maribor, Murska Sobota, Ptuj; 4.
Novo mesto, Krško, Kočevje; 5. Koper, No-
va Gorica, Postojna.

7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: začetek predvidoma v
decembru 1998, zaključek predvidoma po
prenosu trezorskega poslovanja na depot-
ne banke, najkasneje do 31. 12. 2000.

9. (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
razpisno dokumentacijo: 9. 11. 1998 (med
9. in 14. uro z dokaziloma o plačilu zneska
za razpisno dokumentacijo in o pridobljeni
licenci Zbornice Republike Slovenije za za-
sebno varovanje za ponudnika).

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

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 11. 1998 do 14.
ure.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 11. 1998 ob 10. uri, Agencija Republi-
ke Slovenije za plačilni promet, Tržaška 16,
Ljubljana, sejna soba/V.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: banč-
na garancija v višini 5% od orientacijske vred-
nosti naročila z veljavnostjo do 5. 1. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačevanje me-
sečno (cena/km).

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:
licenca Zbornice Republike Slovenije za za-
sebno varovanje in druge zahteve določene
v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: do izteka
veljavnosti ponudbe (najmanj do 5. 1.
1999).

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): popol-
nost ponudbe, finančno stanje ponudnika,
izkušnje s prevozi gotovine in drugih vred-
nosti, cena, reference in celovitost ponud-
be (kot v razpisni dokumentaciji).

18. Druge informacije o naročilu: po-
drobnejše informacije o naročilu lahko po-
nudniki pridobijo pisno na naslovu naročni-
ka ali po tel. št. 061/125-67-00, pri Zdenki
Hanžič.

19.
20.

Agencija Republike Slovenije
plačilni promet

Centrala Ljubljana

Št. 19/98 Ob-7343
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Center za promocijo turizma Sloveni-
je, Dunajska 156, Ljubljana, faks
061/189-18-41.

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: izvedba predstavitev tu-
rističnega gospodarstva Slovenije na
mednarodnih sejmih in borzah v letu
1999; 70,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: sejemske prireditve v
Evropi (nadalje: RD).

5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 12 mesecev, pričetek
december 1998, zaključitev december
1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Društvo oblikovalcev Slovenije, Ciril Meto-
dov trg 19.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 29. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT, na sedežu DOS, ali virmansko
plačilo na račun DOS Ljubljana, št.
50101-678-47665, s pripisom CPTS.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 4. 11. 1998 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Društvo oblikovalcev Slove-
nije, Ciril Metodov trg 19, Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 11. 1998 ob 14. uri, Center za promoci-
jo turizma Slovenije, Dunajska 156, Ljublja-
na, sejna soba.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: RD.
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13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: RD.

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:
RD.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 4. 11. 1998.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): RD.

18. Druge informacije o naročilu: ponud-
niki bodo o izidu obveščeni do 11. 11.
1998.

19., 20.
Center za promocijo turizma Slovenije

Št. 853-33/4-8 Ob-7344
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom starejših Hrastnik, Novi Log 4/A,
Hrastnik, tel. 0601/43-422.

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: pranje, likanje, zlaga-
nje, sortiranje perila po vrstah in trans-
port perila. Ocenjena vrednost naročila:
9,218.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: prevzem umazanega pe-
rila in dostava čistega perila v prostorih na-
ročnika.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 8/96).

(c)
6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek 1. 1. 1999,
zaključek 31. 12. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Dom
starejših Hrastnik, Novi Log 4/A, 1430
Hrastnik, tajništvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 2. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 1.500
SIT, na negotovinski način na žiro račun št.
52710-603-41292, ali v gotovini na blagaj-
ni na sedežu naročnika.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 9. 11. 1998 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Dom starejših Hrastnik, No-
vi Log 4/A, 1430 Hrastnik, tajništvo.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 9. 11. 1998 ob
13. uri, v Domu starejših Hrastnik, Novi Log
4/A, 1430 Hrastnik, v sejni sobi.

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 10% ponudbene vrednosti, ki mora veljati
do 31. 12. 1998.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročnik bo pla-
čeval opravljeno storitev v 30 dneh na os-
novi računa, ki bo izstavljen dvakrat meseč-
no.

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:
ponudnik mora izpolnjevati vse kriterije iz
8. člena navodil ponudnikom za izdelavo po-
nudbe.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 3. 11. 1998.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): ponud-
bena cena in strokovno izvajanje storitev v
skladu z lastnostmi perila.

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije se lahko zahtevajo pisno na
naslovu pod 1. točko; ponudniki bodo o iz-
biri obveščeni do 27. 11. 1998.

19., 20.
Dom starejših Hrastnik

Št. 4421-1/98 Ob-7345
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Koper, Verdijeva uli-
ca 10, 6000 Koper, faks 066/271-021.

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: zavarovalne storitve.

Zavarovalne storitve obsegajo:
– zavarovanje premoženja Mestne obči-

ne Koper in
– zavarovanje premoženja osnovnih šol

in vrtcev, kjer nastopa Mestna občina Ko-
per kot edini ustanovitelj.

Razpis ne zajema ponudbe za kolektiv-
no nezgodno zavarovanje in zavarovanje av-
tomobilov Mestne občine Koper in posa-
meznih javnih zavodov.

Ocenjena vrednost naročila je
13,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Mestne obči-
ne Koper.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
uredba o vsebini izjav za javna naročila v
Uradnem listu RS (Ur. l. RS, št. 60/98).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: ne.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo

varianto: ponudba mora biti izdelana na na-
čin kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 12 mesecev, pričetek
1. 1. 1999, dokončanje storitve 1. 1. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Koper, kont. oseba Silvana
Simič, Verdijeva 10, Koper, tel.
066/446-258, soba št. 221.

(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 virmanom, na žiro račun
51400-630-90004 – stroški razpisne do-
kumentacije za zavarovanje.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 6. 11. 1998 do
12. ure. Za pravočasno predloženo se šteje
ponudba, ki je predložena v roku, določe-
nem v javnem razpisu.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Koper, Ver-
dijeva ul. 10, 6000 Koper. Zapečatene ku-
verte morajo biti jasno označene z napisom:
“Ne odpiraj, ponudba – javni razpis za zava-
rovanje premoženja Mestne občine Koper
in zavarovanje premoženja osnovnih šol in
vrtcev” kjer nastopa Mestna občina Koper
kot edini ustanovitelj in številka objave jav-
nega razpisa v Uradnem listu RS. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 9. 11. 1998 ob
10. uri, na naslovu: Mestna občina Koper,
odpiranje vodi Aleksij Mužina, Verdijeva uli-
ca 10, sejna soba št. 103, tel.
066/446-258, faks 066/271-021.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: po-
nudniki morajo predložiti nepreklicno bančno
garancijo na prvi poziv za resnost ponudbe v
višini 5% orientacijske vrednosti razpisa. Banč-
na garancija mora veljati do 27. 11. 1998.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: pogoji plačila se
bodo dokončno oblikovali v pogodbi sklad-
no z razpisno dokumentacijo.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodbe, sklenjene za
čas od 1. 1. 1999 do 1. 1. 2000.

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 dostaviti:
a) dokazilo, da ni v stečaju ali likvidacij-

skem postopku,
b) potrdilo pristojnih organov, da ima po-

ravnane obveznosti iz davkov, taks in drugih
dajatev.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 9. 11. 1998.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): merila
so navedena v razpisni dokumentaciji. Naj-
nižja cena ni nujno najugodnejša.

18. Druge informacije o naročilu: bodo
objavljene v razpisni dokumentaciji.

19., 20.
Mestna občina Koper
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Ob-7346
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ljubljana, Adamič
Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): 18. člen ZJN – razpis
brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: čiščenje protokolarne-
ga objekta Ljubljanski grad; ocenjena
vrednost: 6,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Ljubljanski grad.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: proračunsko obdobje.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Adamič Lundrovo nabrežje št. 2, soba
255/II, Bojana Pogačnik.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 26. 10. 1998 do
10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT na ŽR št. 50100-845-50358, z oznako
JR-83/98 – čiščenje gradu – sklic na št.
713003.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 13. 11. 1998 do
12.45.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Adamič Lundrovo nabrežje
št. 2, soba 255/II.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 11. 1998 ob 13. uri, v prostorih Mest-
ne uprave MOL, Adamič Lundrovo nabrežje
št. 2, Ljubljana, pred sobo št. 143/I.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: banč-
na garancija za resnost ponudbe vnovčljiva na
prvi poziv v višini 2% razpisane vrednosti.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: določeno v razpi-
sni dokumentaciji.

14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 13. 11. 1998
ob 13. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN):

– cena – 70%,
– reference – 30%.
18., 19., 20.

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava

Ob-7347
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ljubljana, Adamič
Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): 18. člen ZJN – razpis
brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: fizično varovanje pro-
tokolarnega objekta Ljubljanski grad;
ocenjena vrednost: 12,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Ljubljanski grad.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: proračunsko obdobje.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Adamič Lundrovo nabrežje št. 2, soba
255/II, Bojana Pogačnik.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 26. 10. 1998 do
10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT na ŽR št. 50100-845-50358, z oznako
JR-82/98 – varovanje gradu – sklic na št.
713003.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 13. 11. 1998 do
12.45.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Adamič Lundrovo nabrežje
št. 2, soba 255/II.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 11. 1998 ob 13.30, v prostorih Mest-
ne uprave, Adamič Lundrovo nabrežje št. 2,
Ljubljana, pred sobo št. 143/I.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: banč-
na garancija za resnost ponudbe vnovčljiva na
prvi poziv v višini 2% razpisane vrednosti.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: določeno v razpi-
sni dokumentaciji.

14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 13. 11. 1998
ob 13. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN):

– cena – 70%,
– reference – 30%.
18., 19., 20.

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava

Ob-7358
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo RS, Karde-
ljeva ploščad 26, Ljubljana, faks
061/131-81-64.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): oddaja javnega naročila
s predhodno izvedenim javnim razpisom za
izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: priprava, tiskanje in di-
stribucija časopisa Slovenska vojska, ki
izhaja dvakrat mesečno ob petkih, v nakladi
8.300 izvodov, ocenjena vrednost:
18,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: imena in strokovne kvalifikacije
osebja, odgovornega za izvedbo storitve
morajo pravne osebe navesti v ponudbeni
dokumentaciji.

(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki lahko predložijo
ponudbe samo na celotno razpisano javno
naročilo.

7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: vsak ponudnik lahko skladno z
zahtevami iz razpisne dokumentacije pred-
loži na javni razpis samo eno ponudbo.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 12 mesecev.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za obrambo RS, Uprava za logisti-
ko, Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, kont. ose-
ba Boštjan Purkat, tel. 171-25-85, soba št.
365, vsak delovni dan med 11. in 12. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 10. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
5.000 SIT, z virmanom (z navedbo polnega
naslova in št. javnega razpisa MORS PUS
44A/98), na račun št. 50100-637-55216.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 11. 11. 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana. Za-
pečatene kuverte morajo biti jasno označe-
ne z napisom “Ne odpiraj, ponudba BO
44A/98 – tiskanje časopisa Slovenska voj-
ska”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 11. 1998 ob 9. uri, na naslovu: Mini-
strstvo za obrambo RS, Kardeljeva pl. 24,
Ljubljana, soba št. 150.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija, brezpogojna in plačljiva
na prvi poziv v višini 10% ponudnikove po-
nudbe, veljavna do 31. 12. 1998.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročnik se zave-
že račune plačati v 30 dneh od prejema
vsake naklade revije oziroma od izdaje ra-
čuna.

14., 15., 16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (12. člen ZJN): izločilni
in ocenjevalni kriteriji.

18. Druge informacije o naročilu: druge
informacije o naročilu se dobijo na naslovu:
Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva pl.
25, kont. oseba Bojan Kuntarič, tel.
061/131-80-62, faks 061/131-80-67.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
57 z dne 14. 8. 1998, Ob-5694, objava o
izidu pa v Uradnem listu RS, št. 70 z dne
16. 10. 1998, Ob-7358.

Ministrstvo za obrambo

Ob-7384A
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za promet in zveze – Di-
rekcija RS za ceste.
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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: nabava pisarniškega
materiala. Ocenjena vrednost: 8,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 1 leto po sklenitvi po-
godbe.

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, kont.
oseba je Irena Skubic, tel. 178-8336, faks
178-80-36.

(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): 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: 2. 11. 1998 do
9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, vlo-
žišče, soba 123/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Nabava pisarniškega materiala.” – Š. M.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 11. 1998 ob 10. uri, na naslovu: Mini-
strstvo 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-
ni 240.000 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 (Ur. l. RS,
št. 5/96) in spremembah in dopolnitvah za-
kona (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, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 2. 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 Štefanija Mo-
le, v.u.d., Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, tel.
061/178-80-81.

19., 20.

Ob-7384B
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): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: nabava potrošnega ma-
teriala za računalniško in mikrofilmsko
opremo. Ocenjena vrednost: 7,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 1 leto po sklenitvi po-
godbe.

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, kont.
oseba je Irena Skubic, tel. 178-8336, faks
178-80-36.

(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): 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: 2. 11. 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 Nabava potrošnega materiala za računal-
niško in mikrofilmsko opremo.” – Š. M. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 11. 1998 ob 11. uri, na naslovu: Mini-
strstvo 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-
ni 210.000 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 (Ur. l. RS,
št. 5/96) in spremembah in dopolnitvah za-
kona (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, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 2. 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 Štefanija Mo-
le, v.u.d., Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, tel.
061/178-80-81.

19., 20.
Direkcija RS za ceste

Št. 3-659/98 Ob-7385
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Savo Kladnik Sevnica,
Trg svobode 42, 8290 Sevnica, faks
0608/41-202.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: prehrambeni izdelki v
skupni vrednosti 22,300.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Osnovna šola Savo
Kladnik Sevnica, Trg svobode 42, 8290
Sevnica.

5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev:

I. skupina: kruh in pekovski izdelki –
vrednost naročila: 7,500.000 SIT,

II. skupina: mleko in mlečni izdelki –
vrednost naročila: 2,400.000 SIT,

III. skupina: meso in mesni izdelki – vred-
nost naročila: 2,900.000 SIT,

IV. skupina: ostalo prehrambeno blago
– vrednost naročila: 9,500.000 SIT.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: od 1. 1. 1999 do
31. 12. 1999 (12 mesecev).

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novna šola Savo Kladnik Sevnica, Trg svo-
bode 42, 8290 Sevnica, kont. oseba prof.
Janja Pinoza (pom. ravnateljice).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 19. oktobra do
29. oktobra 1998 od 10. do 13. ure.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
2.000 SIT nakazati na račun šole št.
51610-603-30944.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 11. november 1998
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Osnovna šola Savo Kladnik
Sevnica, Trg svobode 42, 8290 Sevnica, z
napisom: “Ponudba – Ne odpiraj” in s številko
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. november 1998 ob 10. uri, v zbornici
šole.

12., 13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-

pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: kupoprodajna pogodba.

15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 11. 11. 1998
po 12. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN):

– ponudbena cena in kompletnost po-
nudbe,

– roki dobave,
– boljše reference,
– druge ugodnosti (popusti, sponzorstvo

ipd.),
– ugodnejša dinamika plačil.
Naročnik ni dolžan izbrati ponudbe, ki

vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto pre-
soja o izbiri najugodnejšega ponudnika v
skladu z navedenimi pogoji.

18. Druge informacije o naročilu: ponud-
niki bodo obveščeni o izidu razpisa osebno
najkasneje v 15 dneh od odpiranja ponudb.

19., 20.
Osnovna šola Savo Kladnik Sevnica

Št. 110-1/98 Ob-7362A
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. Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava nove katastr-
ske izmere na odseku AC Cogetinci –
Vučja vas.

Ocenjena vrednost naročila je
80,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: AC Cogetinci – Vučja
vas.

5. a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: da - Izvajalci geodetske stroke.

b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih določb, ki zadevajo naročilo: zakon o
zemljiškem katastru.

c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitev: da.

6. Navedba posamičnih delov storitev,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitev: rok za oddajo elabora-
ta je najkasneje 15. 2. 1999.

9. 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. 104/I, kontaktna oseba je Marjana Štu-
lar, tel. 178-84-39, faks 178-83-32.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo do 17. 11. 1998.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 4.000 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.

10. a) Datum in ura predložitve ponudb:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predlo-
žene najkasneje do 17. 11. 1998 do 9.30.

b) Polni naslov kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbe: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, soba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za izdelava nove katastrske izmere na
odseku AC Cogetinci – Vučja vas“ Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo dne 17. 11. 1998 ob
10. uri na naslovu: Direkcija Republike Slo-
venije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sej-
na soba št. 320/III.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pred-
ložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 2,400.000 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financi-
ra naročnik iz lastnih sredstev. Način plače-
vanja z roki je določen v pogodbi kot obvez-
ni sestavini razpisne dokumentacije.

14. 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.

15. Zahteva glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti,
priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz sod-
nega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo
za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno
stanje oziroma poročilo revizorjev za zadnja
3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.

16.
17. Merilo za dodelitev naročila teža in

način uporabe meril: je najnižja cena.
18. Druge informacije o naročilu: stro-

kovne informacije posreduje Nevenka Žvo-
kelj, dipl. ing. – Družba za Državne ceste
d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel.
061/13-222-41, faks 061/13-13-099.

19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-7362B
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: ponovni javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev.

3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava PGD, PZI, PZR
projektov za odsek Vučja vas – Beltinci.

Ocenjena vrednost naročila je
320,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: AC Vučja vas - Beltinci.
5. a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila

te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
določbami rezervirana za specifičen poklic: da.

b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih določb, ki zadevajo naročilo: zakon o
graditvi objektov.

c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitev: da.

6. Navedba posamičnih delov storitev,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitev: posamezni projekti (že
revidirani) morajo biti izdelani v dveh mese-
cih po podpisu pogodbe oziroma po potrdi-
tvi ponudbe. V ponudbi mora ponudnik po-
trditi, da se strinja z zahtevanimi roki. Rok
za izdelavo projekta PZR je 30 dni po izde-
lavi projekta PGD.

9. 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. 104/I, kontaktna oseba je Marjana Štu-
lar, tel. 178-84-39, faks 178-83-32.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo do 17. 11. 1998.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 4.500 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.

10. a) Datum in ura predložitve ponudb:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predlo-
žene najkasneje do 17. 11. 1998 do 8.30.

b) Polni naslov kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbe: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, soba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za izdelava PGD, PZI, PZR projektov za
odsek Vučja vas - Beltinci” Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo dne 17. 11. 1998 ob
9. uri na naslovu: Direkcija Republike Slo-
venije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sej-
na soba št. 320/III.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pred-
ložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
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nudbe v višini 9,600.000 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financi-
ra naročnik iz lastnih sredstev. Način plače-
vanja z roki je določen v pogodbi kot obvez-
ni sestavini razpisne dokumentacije.

14. 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.

15. Zahteva glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti,
priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz sod-
nega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo
za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno
stanje oziroma poročilo revizorjev za zadnja
3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.

16.
17. Merilo za dodelitev naročila teža in

način uporabe meril: je najnižja cena
18. Druge informacije o naročilu: stro-

kovne informacije posreduje Maja Mikluš
Moran, dipl. inž. – Družba za državne ceste
d.o.o., Maribor, Ulica Talcev 24, tel.
062/224-559, faks 062/224-549.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen Ur. l. RS, št. 61 z dne
4. 9. 1998, Ob-6243B.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-7418
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): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: zasnova informacijske-
ga sistema za obveščanje javnosti o pro-
metu in stanju državnih cest.

Ocenjena vrednost 15,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8.
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: 23. 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 blagjni (soba
416) oziroma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 11. 1998 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste,

d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, vlo-
žišče, soba 123/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Zasnova informacijskega sistema za ob-
veščanje javnosti o prometu in stanju na
državnih” – P.A.G. Na hbrtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 6. 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-
ni 450.000 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, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 6. 1. 1998.

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 Pedja Ašanin
Gole, dipl. pol., Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, tel. 061/324-191.

19., 20.
Direkcija RS za ceste

Št. 698 Ob-7247
1. Naročnik, poštni naslov: Veterinarski

zavod Slovenije, Cesta v Mestni log 51a,

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

1001 Ljubljana p.p. 4251, telefon-faks
061/334-033.

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

– ugodna cena,
– kratek dobavni rok,
– naročnik zavodu že dobavil nadgrad-

nje.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo

naročilo dodeljeno: M.P.P. - Razvoj d.o.o.,
Ptujska c. 124, Maribor.

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

trebno dobaviti: 2 x nadgradnja tovornega
vozila nosilnosti do 2000 kg.

7. Pogodbena vrednost: 7,660.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,705.982 SIT, 4,930.223 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 59/98 z dne 21. 8. 1998,
Ob-5773.

Veterinarski zavod Slovenije

Št. 698 Ob-7249
1. Veterinarski zavod Slovenije, Cesta v

Mestni log 51a, 1001 Ljubljana p.p. 4251,
telefon-faks 061/334-033.

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

– ugodna cena,
– kratek dobavni rok,
– ponujena vozila zavod že poseduje.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo

naročilo dodeljeno: Dumida d. o. o., Kidri-
čeva 16, Lenart.

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

trebno dobaviti: 2 x podvozje tovornega
vozila nosilnosti do 2000 kg Iveco Tur-
bodayli.

7. Pogodbena vrednost: 7,463.620 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,174.480 SIT, 7,463.620 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 59/98 z dne 21. 8. 1998,
Ob-5772.

Veterinarski zavod Slovenije

Št. 698 Ob-7250
1. Naročnik, poštni naslov: Veterinarski

zavod Slovenije, Cesta v Mestni log 51a,
1001 Ljubljana p. p. 4251, telefon-faks
061/334-033.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro do-
bavitelja 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 naročila:

– najnižja cena,
– najugodnejša prodajna mreža.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo

naročilo dodeljeno: DZS - založba in trgovi-
na d.d., Mali trg 6, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: področje cele Slove-
nije.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: pisarniški potrošni mate-
rial za leto 1998 in 1999.

7. Pogodbena vrednost: ca. 5,000.000
SIT letno.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 37.696,62 SIT, 28.104,82 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-5770.

Veterinarski zavod Slovenije

Št. 403-2/98-0022-34 Ob-7251
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: 2. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire); v primeru, da naročnik ni izbral izvajal-
ca, se navede obrazložitev in razlog za zaklju-
ček postopka brez dodelitve naročila: ponud-
nik je od popolnih ponudb ponudil najnižjo
ceno, ki je bila osnovno merilo. Tudi po re-
zervnem merilu v primeru enake cene – roki
dobave – je ponudil najugodnejši rok dobave.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Medicop medicinska opre-
ma, d.o.o., Murska Sobota.

6. (a) Kraj dobave: zavodi za prestajanje
kazni zapora.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 7 specialnih vozil za pre-
voz zaprtih oseb.

7. Pogodbena vrednost: 29,437.296 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: nič.
9. Število prejetih ponudb: 5 in ena va-

riantna.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 37,200.681 SIT, 27,934.935 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: poleg
najnižje cene je izbrani ponudnik tudi edini
ponudil rok dobave, ki naročniku omogoča-
jo dobavo še v tem letu.

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. 61 z dne 4. 9. 1998; Ob-6146.

Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje kazenskih

sankcij

Št. 8/6-650/13-98 Ob-7262
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, Cigaletova 15, 1000 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 (utemeljitev

izbire); v primeru, da naročnik ni izbral izvajal-
ca, se navede obrazložitev in razlog za zaklju-
ček postopka brez dodelitve naročila: upošte-
vana so bila: cena, kvaliteta, certifikati, refe-
rence, roki, usposobljenost, garancije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Uninvest, d.o.o., Ferrarska
14, 6000 Koper.

6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: električni stikalni bloki in
instalacija, diesel električni agregat,
projektna in tehnična dokumentacija za
elektroenergetski sistem na objektu IX2
Maribor–Tezno.

7. Pogodbena vrednost:
24,123.966,50 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 25,753.185 SIT, 17,076.226 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: 2 po-
nudbi sta bili nepopolni.

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.

Telekom Slovenije, Ljubljana

Ob-7275
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Mari-

bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, tel.
062/22-00-185, faks 062/222-241, kon-
taktna oseba Bogoslav Gojčič, inž.

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

3. Datum izbire: 12. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire); v primeru, da naročnik ni izbral izvajal-
ca, se navede obrazložitev in razlog za zaklju-
ček postopka brez dodelitve naročila: vsi kri-
teriji, navedeni v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Merkur, d.d., Cesta na Okro-
glo 7, Naklo.

6. (a) Kraj dobave: Elektro Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: merilni instrumenti; 15
kom.

7. Pogodbena vrednost: 6,008.602 SIT.
Rok za izvedbo del: sukcesivno do

15. 12. 1998.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 25,180.854,30 SIT, 3,962.187 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 46 z dne 19. 6. 1998.

Elektro Maribor, d.d., Maribor

Ob-7276
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Mari-

bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, tel.
062/22-00-225, faks 062/222-241, kon-
taktna oseba Andreja Ulbin ek.

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 obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naro-
čila: vsi kriteriji, navedeni v razpisni doku-
mentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Simt, d.o.o., Industrijska 5,
Grosuplje.

6. (a) Kraj dobave: Elektro Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: tiskalnik laserski 3 kom;
spomin za server 2 kom; spomin za gra-
fično postajo 1 kom.

7. Pogodbena vrednost: 1,302.887 SIT.
Rok za izvedbo del: sukcesivno do

15. 12. 1998.
8.
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 31,930.866,20 SIT, 2,770.435 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54 z dne 31. 7. 1998.

Elektro Maribor, d.d., Maribor

Ob-7277
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Mari-

bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, tel.
062/22-00-225, faks 062/222-241, kon-
taktna oseba Andreja Ulbin ek.

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 obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naro-
čila: vsi kriteriji, navedeni v razpisni doku-
mentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Multimedia, d.o.o., Maribor,
Slovenska 33.

6. (a) Kraj dobave: Elektro Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava ekranov 17“; 42
kom.

7. Pogodbena vrednost: 3,092.119,80
SIT.

Rok za izvedbo del: sukcesivno do
15. 12. 1998.

8.
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 31,930.866,20 SIT, 2,770.435 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54 z dne 31. 7. 1998.

Elektro Maribor, d.d., Maribor
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Ob-7278
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Mari-

bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, tel.
062/22-00-225, faks 062/222-241, kon-
taktna oseba Andreja Ulbin ek.

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 obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naro-
čila: vsi kriteriji, navedeni v razpisni doku-
mentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Marand, d.o.o., Maribor,
Gospejna 14–16.

6. (a) Kraj dobave: Elektro Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava SOFTWARE (gra-
fika) AVTOCAD 14.

7. Pogodbena vrednost: 544.320 SIT.
Rok za izvedbo del: sukcesivno do

15. 12. 1998.
8.
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 31,930.866,20 SIT, 2,770.435 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54 z dne 31. 7. 1998.

Elektro Maribor, d.d., Maribor

Ob-7279
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Mari-

bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, tel.
062/22-00-225, faks 062/222-241, kon-
taktna oseba Andreja Ulbin ek.

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 (utemeljitev

izbire); v primeru, da naročnik ni izbral izvajal-
ca, se navede obrazložitev in razlog za zaklju-
ček postopka brez dodelitve naročila: vsi kri-
teriji, navedeni v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Pronet, d.o.o., Maribor,
Medvedova 13.

6. (a) Kraj dobave: Elektro Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: 2 kom prenosna računal-
nika in 1 kom merilnik kablov.

7. Pogodbena vrednost: 2,345.575 SIT.
Rok za izvedbo del: sukcesivno do

15. 12. 1998.
8.
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 31,930.866,20 SIT, 2,770.435 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54 z dne 31. 7. 1998.

Elektro Maribor, d.d., Maribor

Ob-7280
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Mari-

bor, javno podjetje za distribucijo električne

energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, tel.
062/22-00-225, faks 062/222-241, kon-
taktna oseba Andreja Ulbin ek.

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 obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naro-
čila: vsi kriteriji, navedeni v razpisni doku-
mentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Intertrade ITS, d.d., Kolod-
vorska 9, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Elektro Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava računalniške
opreme.

7. Pogodbena vrednost: 11,765.523
SIT.

Rok za izvedbo del: sukcesivno do
15. 12. 1998.

8.
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 31,930.866,20 SIT, 2,770.435 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54 z dne 31. 7. 1998.

Elektro Maribor, d.d., Maribor

Ob-7281
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Mari-

bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, tel.
062/22-00-225, faks 062/222-241, kon-
taktna oseba Andreja Ulbin ek.

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 obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naro-
čila: vsi kriteriji, navedeni v razpisni doku-
mentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Askpro, d.o.o., Dunajska
122, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Elektro Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava osebnih računal-
nikov, 37 kom.

7. Pogodbena vrednost: 6,865.572 SIT.
Rok za izvedbo del: sukcesivno do

15. 12. 1998.
8.
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 31,930.866,20 SIT, 2,770.435 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54 z dne 31. 7. 1998.

Elektro Maribor, d.d., Maribor

Št. 43/98 Ob-7295
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovško-
va 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana.

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

3.
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: prispela je samo ena veljavna ponud-
ba, ki je bila vrnjena ponudniku. Zaradi ne-
zadostnega števila ponudb javni razpis ni
uspel.

5.
6. (a), (b)
7. ,8.
9. Število prejetih ponudb: prejeli smo

samo eno ponudbo.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 60 z dne 28. 8. 1998;
Ob-6013.

JP Energetika Ljubljana, d.o.o.

Ob-7359
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za delo, družino in socialne zadeve, Kotni-
kova 5, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): zbiranje predlogov – za
nakup objektov za eno ali dve stanovanjski
skupnosti za osebe z dolgotrajnimi težavami
v duševnem zdravju in za invalide s telesno
okvaro ali motnjo.

3. Datum izbire: 29. 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: ustreznost ponujenega objekta, ki je
bila ocenjevana z oceno primernosti prosto-
rov za dejavnost programa stanovanjske
skupnosti in velikostjo objekta ter cena ob-
jekta.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. Ingrad VNG, d.d., Celje, Lava 7,
Celje,

2. Komunalno podjetje Ptuj, d.d., Žni-
daričevo naselje 3, Ptuj.

6. (a) Kraj dobave:
1. Petrovče,
2. Ptuj.

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

1. stanovanje v izmeri 98,22 m2,
opremljeno v skladu z dokončnim pred-
logom,

2. poslovna zgradba, lopa z garde-
robami, pokrito parkirišče in pripadajo-
če zemljišče, opremljeno v skladu z do-
končnim predlogom.

7. Pogodbena vrednost:
1. 16,217.720 SIT,
2. 23,450.673 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 52,800.000 SIT, 15,467.784 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-5234.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
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Št. 1/98 Ob-7360
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom Ormož, Dr. Hrovata 4, 2270 Ormož.
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 70%, garancija 25%, rok
izvedbe 5%. Izbrana ponudba najbolj ustre-
za objavljenim merilom.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Impakta, d.d., Ljubljana, Ker-
snikova 2.

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

trebno dobaviti: RTG aparat z avtomatsko
temnico.

7. Pogodbena vrednost: 11,910.927
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: podatke od
4. do 10. točke navesti za vsako pogodbo
posebej, če je bilo naročilo oddano po delih.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 14,999.019 SIT, 10,896.690 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 57 z dne 14. 8. 1998.

Zdravstveni dom Ormož

Ob-7373
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala

Koper, d.o.o. – s.r.l., Ul. 15. maja 4, 6000
Koper.

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

3. Datum izbire: odpiranje ponudb je bi-
lo 5. 10. 1998, sklep o izboru najugodnej-
šega ponudnika pa je bil izdan 9. 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: cena, refe-
rence, dobavni rok in količina prodanih za-
bojnikov. Izbrani ponudnik je cenovno naj-
ugodnejši za varianto izdelave in zaščite za-
bojnikov, ki so jo predlagali tudi drugi
ponudniki.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Exprum, d.o.o., Trzin, Blat-
nica 1, 1234 Mengeš.

6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: 120 kosov 5 m3 zabojni-
kov za zbiranje odpadkov.

7. Pogodbena vrednost: 13,721.400
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 30,781.800 SIT, 13,721.400 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 62 z dne 11. 9. 1998, Ob-6487.

Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l.

Ob-7374
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za zdravstvo RS – Splošna bolnišnica Jese-

nice, Cesta m. Tita 112, Jesenice, 4270
Jesenice.

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

3. Datum izbire: 7. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire); v primeru, da naročnik ni izbral izvajal-
ca, se navede obrazložitev in razlog za zaklju-
ček postopka brez dodelitve naročila: cena in
druga merila po razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Sanolabor, d.d., Leskoško-
va 4, Ljubljana.

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

trebno dobaviti: vgradna oprema za novi
pediatrični oddelek po pozicijah iz raz-
pisne dokumentacije.

7. Pogodbena vrednost:
13,180.009,50 SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: dva proizva-
jalca v višini vrednosti mizarskih del.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 22,412.830 SIT, 13,180.009,50 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 61 z dne 4. 9. 1998.

Splošna bolnišnica Jesenice

Ob-7390
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

zdravstveno zavarovanje Slovenije, Področ-
na enota Informacijski center, Mklošičeva
24, 1507 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): zbiranje predlogov,
57. člen ZJN.

3. Datum izbire: 2. 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: odprtost SW, ugodna cena, ustreznost
za dolgoročni razvoj.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ICOS d.o.o., Dunajska ce-
sta 51, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
Po pogodbi so določena naslednja dela:

izdelava prve aplikacije “Direktorskega in-
formacijskega sistema” (postavitev potreb-
ne tehnološke infrastrukture, izgradnja po-
datkovnega skladišča, izgradnja delujoče
aplikacije, svetovanje in izobraževanje).

7. Pogodbena vrednost: 12,660.000
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke navesti za vsako pogodbo
posebej, če je bilo naročilo oddano po de-
lih!): ni podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: pet.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: najvišja cena: 19,905.940 SIT najnižja
cena: 12,660.000 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 35 z dne 8. 5. 1998.

Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Informacijski center

Št. 363-27/98 Ob-7406
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljub-
ljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca za nakup poslovnih prostorov
– pisarn za potrebe Sodnika za prekrške
v Lendavi brez omejitev.

3.
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 razpis je prispela samo ena veljavna
ponudba, zato javni razpis ni uspel.

5.
6. (a), (b)
7., 8., 9., 10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 60 z dne 28. 8. 1998.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 351-03-27/98 Ob-7407
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljub-
ljana.

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 razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: cena, refe-
rence, garancijski rok.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Proizvodno trgovska zadru-
ga Dolinka inženiring, z.o.o., Panonska 22,
9231 Beltinci.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija fasa-
de in ostrešja na objektu Okrožnega so-
dišča v Murski Soboti – stari del,
Slomškova ul. 19, 9000 Murska Sobo-
ta.

7. Pogodbena vrednost:
29,373.580,70 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 31,281.354,40 SIT, 29,164.937,20
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 57 z dne 14. 8. 1998.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 363-42/98 Ob-7408
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljub-
ljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca za nakup poslovnih prostorov
– pisarn za potrebe Okrožnega državne-
ga tožilstva v Murski Soboti brez ome-
jitev.

3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog
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za zaključek postopka brez dodelitve naro-
čila: na razpis je prispela samo ena veljavna
ponudba, zato javni razpis ni uspel.

5.
6. (a), (b)
7., 8., 9., 10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 60 z dne 28. 8. 1998.

Ministrstvo za pravosodje

Ob-7410
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Ljubljana, Kolodvorska 11,
1506 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): po merilih za ocenjevanje po-
nudb, v skladu z razpisno dokumentacijo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Mladinska knjiga biroopre-
ma, d.d., Dunajska 121, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: celotno območje Slo-
venije.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: pisarniški in potrošni ma-
terial.

7. Pogodbena vrednost: 140,000.000
SIT (70 mio SIT/leto).

8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 78,560.736,53 SIT, 55,161.641,99
SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: osnu-
tek pogodbe, vzorčni materiali.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 51 z dne 17. 7. 1998, Ob-4591,
Uradni list RS, št. 57 z dne 14. 8. 1998,
Ob-5764 (popravek).

Slovenske železnice, d.d.
Materialno poslovanje

Št. 402-04-69/98 Ob-7422
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Ser-
vis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a,
1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 6. 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: usposobljenost in sposobnost ponud-
nika za realizacijo razpisanih del, komplet-
nost (celovitost) ponudbenega asortimana v
okviru posamezne skupine specifikacije pi-
sarniškega materiala in papirja, kakovost po-
nujenega materiala, konkurenčnost cen, po-
pusti, dobavni rok za običajna naročila, stal-
na količinska zaloga asortimana z možnost-
jo hitre dobave ob urgentnem naročilu –
odzivni čas, centralno vodenje naročil in pre-
daj ter mesečno poročanje, možnost doba-
ve pisarniškega materiala in papirja po po-
trebah naročnika tudi izven specifikacije,

plačilni pogoji, druge ugodnosti, ki jih nudi
ponudnik naročniku.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Piramida, d.o.o., Zagorje,
Polje 10, Zagorje, DZS, d.d., Trgovina,
Šmartinska 152, hala XII, Ljubljana.

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

trebno dobaviti: pisarniški material in pa-
pir za potrebe državnih organov po spe-
cifikaciji pisarniškega materiala in pa-
pirja.

7. Pogodbena vrednost: 48,594.972
SIT – Piramida, d.o.o., Zagorje,
21,642.184 SIT – DZS, d.d., Trgovina Ljub-
ljana.

8.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 92,963.422,70 SIT, 9,953.895 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: javni
razpis je bil izveden za naslednje uporabni-
ke: Urad predsednika Republike Slovenije,
Urad predsednika vlade, Servis skupnih
služb vlade, Statistični urad RS, Služba vla-
de RS za evropske zadeve, Ministrstvo za
zunanje zadeve in Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 52 z dne 24. 7. 1998; Ob-5058.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb Vlade

Št. 8-9-10749/1-98 Ob-7225
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, 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. Datum izbire: 9. 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: naj-
nižja cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Telekomunikacije Seničar,
d.o.o., Ul. V Zadrže 1, 3240 Šmarje pri
Jelšah.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja objekta:
KKO na območju RASM g. Vrhpolje in
RASM Orehovica.

7. Pogodbena vrednost: 26,208.940
SIT.

8.

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

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 36,549.565 SIT, 26,208.680 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. 57 z dne 14. 8. 1998.

Telekom Slovenije, d.d.,
PE Novo mesto

Št. 563/98 Ob-7241
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Kuz-

ma, Kuzma 24, 9263 Kuzma.
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: merila v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Murska So-
bota, Lendavska 64, 9000 Murska Sobota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija plazu na LC
197100 Radovci–Vidonci od km 3,0–
3,1 + 15 m v Vidoncih.

7. Pogodbena vrednost: 10,440.007 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,656.911 SIT, 8,875.340 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-5822.

Občina Kuzma

Št. 8-11/1-98 Ob-7242
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: 25. 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: najnižja cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Tegrad, d.d., Kamniška 41,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja objekta:
medkrajevni optični kabel na relaciji
TKC Trebnje – TKC Mirna.

7. Pogodbena vrednost: 7,725.000 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: nič.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,993.725,50 SIT, 7,725.000 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bilo razpisa za ugotavljanje sposob-
nosti.
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13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 60 z dne 28. 8. 1998; Ob-6030.

Telekom Slovenije, d.d.,
PE Novo mesto

Št. 66000-2/98 Ob-7243
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Kam-

nik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca del brez omejitev.

3. Datum izbire: 14. 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 po-
nudbena cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ŽURBI TEAM, d.o.o., Šmar-
ca, Jeranova 26, 1241 Kamnik.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija opornih zi-
dov na severnem pobočju Malega gra-
du–Kamnik.

7. Pogodbena vrednost: 6,627.372 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,831.940,80 SIT, 6,627.372 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-5919.

Občina Kamnik

Št. 05-153/98 Ob-7244
1. Naročnik, poštni naslov: Savske elek-

tarne Ljubljana, d.o.o., Gorenjska cesta 46,
1215 Medvode.

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

3. Datum izbire: 4. 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 dosegel najvišje
število točk po razpisanih merilih,

– ponudnik ima ustrezne reference za
izvedbo ponujenih del.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GIZ Gradis, Šmartinska
134/a, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija vodostana
HE Završnica.

7. Pogodbena vrednost: 4,669.675,90
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,524.000 SIT, 4,669.675,90 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 52 z dne 24. 7. 1998.

Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.

Št. 8-8-10750/1-98 Ob-7245
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: 1. 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: najnižja ce-
na.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Tegrad, d.d., Kamniška 41,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja objekta: Iz-
gradnja KKO in RNO na območju ATC
Mirna – smer Slovenska vas.

7. Pogodbena vrednost: 12,875.000
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: nič.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 14,756.565,89 SIT, 12,875.000 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-6027.

Telekom Slovenije, d.d.,
PE Novo mesto

Št. 8-8-10751/1-98 Ob-7246
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: 1. 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: najnižja ce-
na.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: PAP Telematika, d.d., Pivo-
varniška 6, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja objekta: iz-
gradnja KKO in RNO na območju ATC
Sevnica – smer Orehovo.

7. Pogodbena vrednost: 9,347.403 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: nič.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,875.000 SIT, 9,347.402,98 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-6027.

Telekom Slovenije, d.d.,
PE Novo mesto

Ob-7260
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območ-

na enota Ljubljana, Miklošičeva 24, 1000
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro 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 razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: ponudbena
cena, plačilni pogoji, rok izvedbe, garancij-
ski rok in druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gradbeno podjetje Grosup-
lje, Emonska 8, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba gradbenih
obrtniških in instalacijskih del – adap-
tacija pisarniških prostorov v delu I.
nadstropja in delu pritličja in ureditev
prezračevanja dvorane za stranke v
stavbi  ZZZS,  OE  Ljubljana,  Miklošiče-
va 24.

7. Pogodbena vrednost:
96,876.676,95 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 105,464.029,76 SIT, 96,416.042,75
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 51 z dne 17. 7. 1998.

Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Št. 34404-12/98 Ob-7268
1. Naročnik, poštni naslov: Občina

Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240
Šmarje pri Jelšah.

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: najugodnej-
ši rok za izvedbo del, reference ponudnika,
garancijski rok, cena – po navedenem vrst-
nem redu.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: G PRO Danilo Muhič, inž.
gr., s.p., Gradbena dejavnost in projektira-
nje, Razvanjska 76, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija plazu na kra-
jevni cesti v kraju Vinski vrh (plaz
Štraus).

7. Pogodbena vrednost: 10,255.844
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 2,488.000
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 14,805.337,40 SIT, 10,016.550 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-6240.

Občina Šmarje pri Jelšah
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Št. 34404-13/98 Ob-7269
1. Naročnik, poštni naslov: Občina

Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240
Šmarje pri Jelšah.

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: rok za izved-
bo del, reference ponudnika, ponudbena
cena in plačilni pogoji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: PUV Celje, d.d., Nizke in
vodne gradnje, Lava 11, Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija plazu na lo-
kalni cesti L 54-7425 skozi Vinski vrh
(plaz Barbara).

7. Pogodbena vrednost: 8,465.441 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,045.334,80 SIT, 8,456.238,20
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-6241.

Občina Šmarje pri Jelšah

Št. 353-95/98 Ob-7270
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Na-

zarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje.
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 razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: najnižja ce-
na, dosedanje dobro sodelovanje, izkušnje.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: PUP Velenje, Koroška 37.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba toplovoda od
J1 do šole v Nazarjah.

7. Pogodbena vrednost: 9,647.367 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: ne.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,940.987 SIT, 9,647.367 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. 56 z dne 7. 8. 1998; Ob-5450.

Občina Nazarje

Št. 40310/0074/98 07 Ob-7271
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Maribor, Oddelek za družbene dejav-
nosti, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca 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: izbran naj-
ugodnejši ponudnik je najcenejši in ima
ustrezne reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Almont, d.o.o., Partizanska
38, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: zamenjava lesenih
oken z alu-kovinskimi okni na severnem
delu objekta Umetnostna galerija Mari-
bor, Strossmayerjeva 6.

7. Pogodbena vrednost: 7,437.733 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,573.720 SIT, 7,437.733 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-6012.

Mestna občina Maribor
Oddelek za družbene dejavnosti

Št. 352-101/98 Ob-7284
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Or-

mož, Ptujska c. 6, 2270 Ormož.
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: merila v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo
dodeljeno: Komunalno podjetje Ormož, d.d.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja pločnika v
Cvetkovcih.

7. Pogodbena vrednost: 9,594.141 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,845.000 SIT, 9,596.201 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 62 z dne 11. 9. 1998.

Občina Ormož

Ob-7294
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Mari-

bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, tel.
062/22-00-142, faks 062/222-241, kon-
taktna oseba Matjaž Lepenik.

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

3. Datum izbire: 30. 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: vsi
kriteriji navedeni v razpisni dokumentaciji;
na podlagi točkovanja ponudb. Ocenitev je
bila opravljena po merilih iz razpisne doku-
mentacije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SGP Kograd Gomb IGEM,
gradbeno podjetje Maribor, d.o.o.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba toplotne po-
staje z internim vročevodnim priključ-
kom v Mariboru; rekonstrukcija ravne
strehe RTP Sladki Vrh; asfaltni plato
pred garažami in skladišči v Ptuju.

7. Pogodbena vrednost: 22,871.009
SIT.

Rok za izvedbo del: sukcesivno do kon-
ca poslovnega leta 1998.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: nič.

9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 25,551.771 SIT, 15,154.956 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 46 z dne 19. 6. 1998.

Elektro Maribor, d.d.

Ob-7303
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Ce-
lje, kont. oseba Marko Planinšek, univ. dipl.
inž. grad., VO-KA Celje, tel. 063/425-030.

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: ker je v za-
konitem roku na naslov investitorja prispela
utemeljena pritožba enega izmed ponudni-
kov, da je bil kršen 21. člen zakona o javnih
naročilih, investitor razveljavlja postopek jav-
nega naročila za izbiro izvajalca brez omeji-
tve.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: izgradnja vodovoda
(cevovoda, črpališča, rezervoarja) Viso-
ko–Kalše.

7., 8., 9., 10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 51 z dne 17. 7. 1998.

Mestna občina Celje

Št. 410 Ob-7317
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Mari-
bor.

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

3. Datum izbire: 5. 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:

– ugodna cena, plačilni pogoji,
– dobre reference na trgu,
– dobra opremljenost-zmogljivost.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: GP Grosuplje, d.d., Emon-
ska 8, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena, gradbe-
no-obrtniška, instalacijska dela pri iz-
gradnji pošta Brezovica.

7. Pogodbena vrednost: 83,477.304
SIT, varianta na ključ.
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8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni bilo odda-
no po delih.

9. Število prejetih ponudb: 9 (od tega 2
nepopolni).

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 113,090.874 SIT/varianta na enoto
mere, 80,902.304 SIT/varianta na enoto
mere; 113,090.874 SIT/varianta na ključ,
83,477.304 SIT/varianta na ključ.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: izbor
opravljen na varianto “na ključ”.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 61 z dne 4. 9. 1998; Ob-6226.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 11/98 Ob-7361
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelek-

trarna Šoštanj, d.o.o., Ulica I. 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: 7. 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: navedeni po-
nudnik je v skladu s kriteriji za izbor dobavi-
telja, predpisanimi v razpisni dokumentaciji,
dosegel najvišjo oceno.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Vegrad, d.d., Velenje, Pre-
šernova 9a, 3320 Velenje.

6. Vrsta  in  obseg  dodeljenih  gradbe-
nih del ter kraj izvedbe: izvajanje prve
faze gradbenih del na napravi za raz-
žveplanje dimnih plinov bloka 5 v TE
Šoštanj.

7. Pogodbena vrednost: 149,031.916
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 177,798.977 SIT, 149,031.916 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: teh ni
bilo.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 60 z dne 28. 8. 1998,
Ob-5949.

Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.

Št. 1213/98 Ob-7365
1. Naročnik, poštni naslov: Kmetijska za-

druga Agraria Koper, z.o.o., Koper, Ul.
15. maja št. 17, Koper, tel. 066/38-993,
faks 066/391-160.

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

3. Datum izbire: 21. 9. 1998 ob 9.30, v
prostorih KZ Agraria Koper, na naslovu: Ul.
15. maja 17, 6000 Koper.

Naročnik je sprejel sklep o izbiri najugod-
nejšega ponudnika dne 22. 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: odločujoča merila za

izbiro najugodnejšega ponudnika: reference
ponudnika, ponudbena cena, roki.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GLG Projektiranje, d.o.o.,
Vojkovo nabrežje 23, 6000 Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izdelava tehnične do-
kumentacije idejni projekti ter PDG in
PZI izgradnje namakalnih sistemov na
območju Slov. Istre na naslednjih loka-
cijah: Jernejska dolina, Pivol – II. faza,
Strunjanska dolina.

7. Pogodbena vrednost:

Jernejska dolina – 3,271.680 SIT,
Pivol – II. faza – 1,840.320 SIT,
Strunjanska dolina – 3,960.735 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost  najvišje  in  najnižje  po-

nudbe:
(Glej tabelo!)
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 60 z dne 28. 8. 1998,
Ob-5963.

lokacija najnižja cena najvišja cena

Jernejska dolina 3,271.680 SIT 3,697.000 SIT
Pivol – II. faza 1,840.320 SIT 2,062.000 SIT
Strunjanska dolina 3,960.735 SIT 4,258.000 SIT

KZ Agraria Koper, z.o.o., Koper

Št. 1214/98 Ob-7366
1. Naročnik, poštni naslov: Kmetijska za-

druga Agraria Koper, z.o.o., Koper, Ul. 15.
maja št. 17, Koper, tel. 066/38-993, faks
066/391-160.

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

3. Datum izbire: 18. 9. 1998 ob 9.30, v
prostorih KZ Agraria Koper, na naslovu: Ul.
15. maja 17, 6000 Koper.

Naročnik je sprejel sklep o izbiri najugod-
nejšega ponudnika dne 22. 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: reference
ponudnika, kadrovska zasedba, ponudbe-
na cena, druge ugodnosti 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: akumulacija Purisima
II. v Ankaranu – 2. faza, zemeljska dela
in vgraditev tesnilne folije.

7. Pogodbena vrednost del: 4,602.787
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,532.889 SIT, 4,602.787 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-5964.

KZ Agraria Koper, z.o.o., Koper

Ob-7367
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.

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

3. Datum izbire: 5. 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: najnižja po-
nujena cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Splošno gradbeno podjetje
SCT, d.d., Ljubljana, Slovenska 56, p. p.
469, 1001 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja zgradbe za
simulator v okviru NE Krško.

7. Pogodbena vrednost: 412,694.181
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 519,518.041 SIT, 429,830.365 SIT
(brez popravka računskih napak).

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 57 z dne 14. 8. 1998.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.,
Krško

Št. 8/1-7593/1-98 Ob-7368
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, PE Murska Sobota, Trg zmage 6,
9000 Murska Sobota.

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

3. Datum izbire: 5. 10. 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: iz-
brani ponudnik je ponudil najkrajši rok iz-
vedbe, ugodno ceno in ima vse potrebne
reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Tegrad, d.d., Kamniška 41,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja KKO in RNO
(gradbena in montažna dela) na območ-
ju VATC Gornja Radgona smer Zbigovci.

7. Pogodbena vrednost:
27,200.243,87 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 35,827.782,60 SIT, 27,176,655,06
SIT.

11., 12.
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13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 60 z dne 28. 8. 1998,
Ob-5953.

Telekom Slovenije, d.d.
PE Murska Sobota

Št. 11-6/98 Ob-7369
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala Ko-

per, d.o.o. – s.r.l., Ul. 15. maja 4, Koper.
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: ponudnika
nista izpolnila razpisnih pogojev. Naročnik je
sprejel sklep o ponovnem javnem razpisu.

5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 62 z dne 11. 9. 1998.

Komunala Koper, d.o.o.

Ob-7362Č
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: 21. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena ob zadovoljevanju pogojev
za priznano usposobljenost in sposobnost.

5. Ime in naslov izbranega izvajalca: CP
Celje, Lava 42, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih del
ter kraj izvedbe: rekonstrukcija in ureditev
regionalne ceste R2 430/282 Slovenske
Konjice – Celje od km 6+428 do 7+500.

7. Pogodbena vrednost:
538,688.315,70 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 603,283.043,80 SIT, 538,752.167
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: 24. 7.
1998, št. 52/98, Ob-5095.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-7362D
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: 6. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena ob zadovoljevanju pogojev
za priznano usposobljenost in sposobnost.

5. Ime in naslov izbranega izvajalca: Tri-
mo d.d., Prijatljeva 12, Trebnje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: AC Fram – Slivnica,
protihrupne ograje.

7. Pogodbena vrednost:
170,645.097,30 SIT.

8. Število prejetih ponudb: 3.
9. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

233,129.016,60 SIT, 170,645.097,30
SIT.

10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: 14. 8.
1998, št. 57/98, Ob-5697B.

Ob-7362E
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: 6. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena ob zadovoljevanju pogojev
za priznano usposobljenost in sposobnost.

5. Ime in naslov izbranega izvajalca: J.V.
SCT d.d., Slovenska 56, 1000 Ljubljana +
Primorje d.d., Vipavska 3, 5270 Ajdovščina
+ SGP Kraški zidar, Cesta na Lenivec 4,
6210 Sežana (trasa avtoceste s priključki
Kozina, z deviacijami, s prestavitvami in
ukrepi na ostali cestni mreži) in GIZ Gradis,
Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana (objekti).

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: AC Kozina – Klanec od
km 6,7 do km 11,5; pripravljalna dela.

7. Pogodbena vrednost:
– 2.765,720.923 SIT (trasa avtoceste s

priključki Kozina, z deviacijami, s prestavi-
tvami in ukrepi na ostali cestni mreži),

– 596,167.058 SIT (objekti).
8. Število prejetih ponudb: 3.
9. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
(trasa avtoceste s priključki Kozina, z de-

viacijami, s prestavitvami in ukrepi na ostali
cestni mreži) najvišja: 3.422,870.230 SIT,
najnižja: 2.736,159.461 SIT;

(objekti) najvišja: 851,676.667 SIT, naj-
nižja 596,258.365,10 SIT.

10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: 7. 8.
1998, št. 56/98, Ob-5577

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-7362F
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: 6. 10. 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.
CP Maribor, Iztokova 30, 2000 Maribor +
CP Celje, Lava 42, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija glav-

ne ceste G1 Slovenska Bistrica – Hajdi-
na, odsek 2/1290 Slovenska Bistrica
(sever) - Pregersko.

7. Pogodbena vrednost:
329,749.607,50 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

408,163.330 SIT, 282,398.173,19 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: 14. 8.
1998, št. 57/98, Ob-5697C.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-7391A
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in zve-

ze - Direkcija Republike Slovenije za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis izvajalca za izbiro brez
omejitev.

3. Datum izbire: 24. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: SGP-Zasavje Trbovlje, Sa-
vinjska cesta 15.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija brežine pri
cementarni Trbovlje.

7. Pogodbena vrednost: 14,515.767 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje: 23,075.146 SIT

in najnižje ponudbe: 22,389.705,30 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: 7. 8.
1998, št. 56/98, Ob-5461.

Ob-7391B
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija Republike Slovenije za ce-
ste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis izvajalca za izbiro brez
omejitev.

3. Datum izbire: 24. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor,
d.d. Iztokova 30.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: preplastitev ceste
M 10 - (R2/430) odsek 274 Hoče-Slo-
venska Bistrica od km 2.750 do km
6,500.

7. Pogodbena vrednost: 76,745.944 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje: 114,774.187 SIT

in najnižje ponudbe: 76,745.944 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: 10. 7.
1998, št. 50/98, Ob-4353-E.

Ob-7391C
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija Republike Slovenije za ce-
ste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis izvajalca za izbiro brez
omejitev.

3. Datum izbire: 10. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor,
d.d. Iztokova 30.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ukrepi za umirjanje
prometa na državni cesti G1/1 (M3) od-
sek 246 Maribor-Hajdina (Miklavž).

7. Pogodbena vrednost: 17,149.698 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje: 26,598.102 SIT

in najnižje ponudbe: 17,149.698 SIT .
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: 31. 7.
1998 št. 50/98, Ob-5271-E.

Ob-7391Č
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in zve-

ze - Direkcija Republike Slovenije za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis izvajalca za izbiro brez
omejitev.

3. Datum izbire: 24. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor,
d.d. Iztokova 30.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: preplastitev ceste
M 10 na odseku 274 Hoče-Slovenska
Bistrica zaradi gradnje avtocest.

7. Pogodbena vrednost: 60,452.328 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje:100,038.750 SIT

in najnižje ponudbe: 60,452.328 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije:
10. 7.1998, št. 50/98, Ob-4353-G.

Ob-7391D
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija Republike Slovenije za ce-
ste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis izvajalca za izbiro brez
omejitev.

3. Datum izbire: 6. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor,
d.d. Iztokova 30.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija ceste R
1/226 (R241) odsek 1256 skozi Ravne.

7. Pogodbena vrednost: 34,146.693 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje: 36,681.831 SIT

in najnižje ponudbe: 34,146.693 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: 21. 8.
1998, št. 59/98, Ob-5880-C.

Ob-7391E
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in zve-

ze - Direkcija Republike Slovenije za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis izvajalca za izbiro brez
omejitev.

3. Datum izbire: 24. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljubljana,
Stolpniška 10, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: modernizacija
R 3 665 Velika Reka – Velika Preska.

7. Pogodbena vrednost: 53,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje: 331,722.704 SIT

in najnižje ponudbe: 315,589.841 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: 31. 7.
1998, št. 54/98, Ob-5271-C.

Ob-7391F
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija Republike Slovenije za ce-
ste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis izvajalca za izbiro brez
omejitev.

3. Datum izbire: 24. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljubljana,
Stolpniška 10, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: modernizacija R 3
645/1189 Trebeljevo – Litija.

7. Pogodbena vrednost: 44,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje: 150,511.695 SIT

in najnižje ponudbe: 145,831.447 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: 31. 7.
1998, št. 54/98, Ob-5271-Č.

Ob-7391G
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija Republike Slovenije za ce-
ste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis izvajalca za izbiro brez
omejitev.

3. Datum izbire: 30. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo me-
sto, Ljubljanska 47, Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija ceste
v Šentjerneju R 2-419 (R 333) in R 3
(R 332).

7. Pogodbena vrednost: 208,488.330 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje: 223,658.547 SIT

in najnižje ponudbe: 212,982.792 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: 7. 8.
1998, št. 56/98, Ob-5457.

Ob-7391H
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija Republike Slovenije za ce-
ste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis izvajalca za izbiro brez
omejitev.

3. Datum izbire: 30. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Koper, Uli-
ca 15. maja, d.d. Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija opornega
zidu na cesti Škocjan-Ruda G 2-111, od-
sek 238 v km 2+340 do km 2+400.

7. Pogodbena vrednost: 11,209.032 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje: 15,400.000 SIT

in najnižje ponudbe: 11,209.032,00 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: 28. 8.
1998, št. 60/98, Ob-6068.

Ob-7391I
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija Republike Slovenije za ce-
ste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis izvajalca za izbiro brez
omejitev.

3. Datum izbire: 24. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Ptuj, Za-
grebška 49, Ptuj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih del
ter kraj izvedbe: ureditev križanja ceste R
1-231 (R 358c) z Železnico v okviru re-
konstrukcije ceste Stročja vas-Ljutomer.

7. Pogodbena vrednost: 8,265.739 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje: 9,334.278 SIT in

najnižje ponudbe: 8,265.739 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: 14. 8.
1998 št. 57/98, Ob-5712-B.

Ob-7391J
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija Republike Slovenije za ce-
ste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis izvajalca za izbiro brez
omejitev.

3. Datum izbire: 10. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Gradis, GP Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: sanacija mostu čez
Bistrico v Goriči vasi na G 2/106.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 70 / 16. 10. 1998 / Stran 6643

7. Pogodbena vrednost: 64,831.239 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje: 71,245.142 SIT

in najnižje ponudbe: 64,831.239 SIT,
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: 31. 7.
1998, št. 54/98, Ob-5771-F.

Ob-7391K
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija Republike Slovenije za ce-
ste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis izvajalca za izbiro brez
omejitev.

3. Datum izbire: 24. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: SGP Zidgrad Idrija.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: sanacija podpornega
zidu na cesti R 1/210 Škofja Loka-Gore-
nja vas.

7. Pogodbena vrednost: 20,784.047
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje: 26,370.330 SIT

in najnižje ponudbe: 20,784.047 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: 21. 8.
1998, št. 59/98, Ob-5880-B.

Ob-7391L
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija Republike Slovenije za ce-
ste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis izvajalca za izbiro brez
omejitev.

3. Datum izbire: 4. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: ALEA, d.o.o. Celje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: obnovitvena dela na
mostu čez Pesnico pri Pacinju, cesta
R 3-712 (R 360) odsek 1331.

7. Pogodbena vrednost: 58,171.052
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje: 86,189.384 SIT

in najnižje ponudbe: 58,171.052 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: 31. 7.
1998, št. 59/98, Ob-5271-D.

Ob-7391M
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija Republike Slovenije za ce-
ste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis izvajalca za izbiro brez
omejitev.

3. Datum izbire: 4. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ALEA, d.o.o. Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija viadukta v
Žlebiču na G 2/106 odsek 262 v km
11.350 (M 6).

7. Pogodbena vrednost: 69,689.449
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje: 113,419.285 SIT

in najnižje ponudbe: 69,689.449 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: 31. 7.
1998, št. 54/98, Ob-5271-B.

Ob-7391N
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija Republike Slovenije za ce-
ste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis izvajalca za izbiro brez
omejitev.

3. Datum izbire: 4. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: VGP-Soča, Nova Gorica.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija ceste
G1-12 (M 10-5)/344 Razdrto-Manče.

7. Pogodbena vrednost: 14,803.054
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje: 23,156.957 SIT

in najnižje ponudbe: 14,968.041,30 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: 31. 7.
1998, št. 54/98, Ob-5271-H.

Ob-7391O
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija Republike Slovenije za ce-
ste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis izvajalca za izbiro brez
omejitev.

3. Datum izbire: 10. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: SGP Zidgrad Idrija.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: sanacija usadov na
cesti G 2-102/1034 (M 10-10)/1034
Godovič Spodnja Idrija v Zali.

7. Pogodbena vrednost: 60,175.629
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje: 67,524.763,70

SIT in najnižje ponudbe: 60,175.629 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: 7. 8.
1998, št. 56/98, Ob-5458.

Ob-7391P
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija Republike Slovenije za ce-
ste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis izvajalca za izbiro brez
omejitev.

3. Datum izbire: 10. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Inženiring projekt Kranj.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: izvedba opornega zi-
du za potrebe novega mostu – Taborski
most – in obvoza v času gradnje.

7. Pogodbena vrednost: 14,664.701 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje: 17,161.118,40

SIT in najnižje ponudbe: 14,664.701 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: 11. 9.
1998, št. 62/98, Ob-6370.

Ob-7391R
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze-Direkcija Republike Slovenije za ce-
ste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis izvajalca za izbiro brez
omejitev.

3. Datum izbire: 10. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Elsa Gornja Radgona.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: izvedba semaforiza-
cije v križišču Grajf v kraju Fram, lokaci-
ja priključek avtoceste.

7. Pogodbena vrednost: 21,554.398
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje: 23,745.775 SIT

in najnižje ponudbe: 21,554.398 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: 14. 8.
1998, št. 57/98, Ob-5712-F.

Ob-7391S
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija Republike Slovenije za ce-
ste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis izvajalca za izbiro brez
omejitev.

3. Datum izbire: 24. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Asist, Kleče 16, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: izvedba semaforiza-
cije v križišču Petrol v kraju Vrhnika, lo-
kacija priključek avtoceste.

7. Pogodbena vrednost: 11,395.905 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje: 16,266.614,90

SIT in najnižje ponudbe: 11,395.905 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: 14. 8.
1998, št. 57/98, Ob-5712-E.
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Št. 425 Ob-7412
1. Naročnik, poštni naslov: Kmetijski za-

vod Ljubljana, Miklošičeva 4/II, 1000 Ljub-
ljana.

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

3. Datum izbire: 23. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: VIAS, gradbeništvo, inženi-
ring, trgovina, d.o.o., Novo mesto, Ljubljan-
ska c. 51, Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:  preureditev podstre-
he v pisarniške prostore v poslovni stav-
bi Šmihelska c. 14, Novo mesto, parc.
št. 666, k. o. Kandija.

7. Pogodbena vrednost: 10,226.255
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: izvajalec bo
dela izvedel sam, brez podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,997.360 SIT, 10,226.255 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-6062,
št. 419.

Kmetijski zavod Ljubljana

Št. 230 Ob-7253
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ilir-

ska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilir-
ska Bistrica.

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

3. Datum izbire: 3. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): pri izboru najugodnejšega po-
nudnika so bili upoštevani razpisani kriteriji
po naslednjem vrstnem redu: predlagana
tehnična rešitev, reference pri izvajanju to-
vrstnih del, vrsta jamstva za doseganje zah-
tevanih parametrov, ponudbena cena, rok
izvedbe in ostale ugodnosti, ki jih ponudnik
lahko ponudi po svoji presoji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hidroinženiring, d.o.o.,
projektiranje in izvedba inženiringa hidro-
tehničnih objektov, čistilnih naprav in dru-
gih nizkih gradenj, Slovenčeva 95, 1000
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va dokumentacije za centralno čistilno
napravo Ilirska Bistrica (idejni projekt, po-

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

ročilo o vplivih na okolje, lokacijsko doku-
mentacijo in projekt za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja).

7. Pogodbena vrednost: 13,550.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 18,500.000 SIT, 7,135.500 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 52 z
dne 24. 7. 1998, št. 230.

Občina Ilirska Bistrica

Ob-7259
1. Naročnik, poštni naslov: Kmetijsko ve-

terinarski zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18,
5000 Nova Gorica.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev po 3. členu zakona o
javnih naročilih.

3. Datum izbire: 4. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): navedena v javnem razpisu.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Ginex International, d.d., Mi-
zarska 27, 5250 Solkan.

6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

112,010.882,90 SIT, 83,676.325,46 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 84 z dne 31. 7.
1998.

Kmetijsko veterinarski zavod
Nova Gorica

Št. 12/98 Ob-7265
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Koper, Urad za okolje in prostor, Verdi-
jeva 6, 6000 Koper.

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

3. Datum izbire: 1. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, reference in
dodatne ugodnosti. Ponudnik je bil izbran,
ker je bil bistveno cenejši.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ISAN 12, d.o.o., Dekani,
6271 Dekani.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:  stro-
kovni in finančni nadzor nad rekonstruk-
cijo lokalne ceste L3712 v Dekanih s
pešpotjo ob cesti.

7. Pogodbena vrednost: 990.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 2,200.000 SIT, 990.000 SIT.
11., 12.

Mestna občina Koper
Urad za okolje in prostor

Št. K82-10-4-3/98 Ob-7293
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Koper, Verdijeva 10, Koper.
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: kot v razpi-
sni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Investbiro, d.d., Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:  kot v
razpisni dokumentaciji.

7. Pogodbena vrednost: 11,448.750
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 18,213.319 SIT, 11,448.750 SIT.
11., 12.

Mestna občina Koper

Ob-7295
1. Naročnik, poštni naslov: Srednja tr-

govska šola Celje, Kosovelova ulica 4,
3000 Celje.

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 (uteme-

ljitev izbire): merila, navedena v javnem raz-
pisu.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: M.I. čistilni servis Celje,
Ivan Murko, s.p., Celje, Žagarjeva 9, 3000
Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: čišče-
nje prostorov Srednje trgovske šole Ce-
lje in oskrba s pripadajočim čistilnim
materialom in čistilnimi sredstvi za sa-
nitarije.

7. Pogodbena vrednost: 10,000.000
SIT letno.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 209 SIT, 129 SIT po m2.
11., 12.

Srednja trgovska šola Celje

Št. 6401-017/98 Ob-7309
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Vita-

nje, Vitanje 67, 3205 Vitanje.
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: edini ponud-
nik v ponovnem razpisu.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Izletnik Celje, d.d., Ašker-
čeva 20, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: oprav-
ljanje prevozov otrok v JZ Osnovna šola
Vitanje v Občini Vitanje za leto 1998/99.

7. Pogodbena vrednost: 62.000
SIT/dan.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 62.000 SIT/dan.
11., 12.

Občina Vitanje
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Št. 410 Ob-7316
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Mari-
bor.

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

3. Datum izbire: 8. 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: ugodna ce-
na, dobre reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: RFR – Ernst & Young, Revi-
zijska družba, d.o.o., Dunajska 106, 1000
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:  revidi-
ranje letnih računovodskih izkazov Po-
šte Slovenije, d.o.o. in revidiranje kon-
solidiranega računovodskega izkaza Po-
šte Slovenije in PBS.

7. Pogodbena vrednost: 7,950.000 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: ni.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,580.000 SIT, 7,950.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 62 z dne
11. 9. 1998, Ob-6484.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 699 Ob-7319
1. Naročnik, poštni naslov: Veterinarski

zavod Slovenije, Cesta v Mestni log 51a,
1001 Ljubljana p. p. 4251, telefon-faks
061/334-033.

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

3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
14. 9. 1998.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire); razpis se ponovi zaradi nejasne
razpisne dokumentacije.

5., 6.
7. Pogodbena vrednost: predvidena

vrednost naročila ca. 17,400.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 59 z dne 21. 8. 1998, Ob-5771.

Veterinarski zavod Slovenije

Ob-7348
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za okolje in prostor, Geodetska uprava RS,
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): ponovljeni javni razpis za
izbiro izvajalca 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 razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: komisija je
na podlagi vrednotenja in primerjave prispe-
lih ponudb opravila točkovanje v skladu s
parametri in merili navedenimi v razpisni do-
kumentaciji in za posamezno razpisano ob-
močje izbrala spodaj navedene izvajalce.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: za 4. območje Semič: Mo-
nolit d.o.o., Letališka cesta 17/II, 1000
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: testni
zajem topografskih podatkov za posa-
mezno razpisano območje.

7. Pogodbena vrednost:
– za območje Semič: 1,116.000 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posegej, če je bilo naročilo oddano po
delih!):

– za območje Semič: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb:
– za območje Semič: tri ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– za območje Semič: najvišja ponudba

1,313.400 SIT, najnižja ponudba
1,116.000 SIT.

11., 12.
Geodetska uprava RS

Št. 10 Ob-7370
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.

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

3. Datum izbire: 5. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): boljše reference podjetja in nje-
govih strokovnih sodelavcev ter najnižja po-
nujena cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Savaprojekt Krško, d.d.,
C.K.Ž. 59, 8270 Krško.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvaja-
nje nadzora nad gradnjo zgradbe za si-
mulator.

7. Pogodbena vrednost: 14,200.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 14,861.540 SIT, 14,200.000 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 57 z dne 14. 8.
1998.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 404-01-1/98 Ob-7372
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 26,
Ljubljana, faks 061/131-81-64.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): oddaja javnega naročila
s predhodno izvedenim javnim razpisom za
izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 5. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): zaradi nezadostnega števila pred-
loženih ponudb se javni razpis ponovi pod
enakimi pogoji.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: pripra-

va, tiskanje in distribucija časopisa Slo-
venska vojska, dvakrat mesečno v na-
kladi 8.300 izvodov.

7. Pogodbena vrednost: 18,000.000
SIT.

8., 9., 10., 11., 12.
Ministrstvo za obrambo RS

Št. 037-20/98 Ob-7401
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za finance, Županči-
čeva ulica 3, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): dvostopenjski javni raz-
pis z oznako DDV99-IS.

3. Datum izbire: razpis zaključen neus-
pešno 7. 10. 1998.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): po pregledu prejetih ponudb je
bilo ugotovljeno, da ponudbe ne dosegajo
zahtev iz razpisne dokumentacije, ker ne
dajejo celovitih rešitev problemov, kar je
naročnik pričakoval. Vsebine iz ponudb za-
to niso dovolj dobra osnova, na podlagi ka-
tere bi bilo možno izdelati dokončno razpi-
sno dokumentacijo in uspešno izvesti drugo
stopnjo postopka ter izbiro najugodnejšega
ponudnika.

5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10., 11., 12., 13.

Ministrstvo za finance

Št. 3801-9/98-14 Ob-7423
1. Naročnik, poštni naslov: Računsko

sodišče Republike Slovenije, Prežihova 4,
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):
– cena (vključno s plačilnimi pogoji in

popusti),
– strokovna usposobljenost ponudnika in

reference (predvsem na področju javnih fi-
nanc),

– rok izdelave,
– kvaliteta izvedbenega načrta,
– preglednost in popolnost ponudbe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: revidiranje računovodskih iz-
kazov za leto 1997 za revidirane osebe:

A) Zavod za zdravstveno zavarovanje Slo-
venije,

B) Zavod za pokojninsko in invalidsko za-
varovanje Slovenije,

C) Republiški zavod za zaposlovanje,
je bilo dodeljeno naslednjim izvajalcem:
ad A) DEJ 3, revizijska družba, d.o.o.,

Dunajska 58, Ljubljana,
ad B) P&S Revizija, podjetje za revidira-

nje, računovodstvo in finance, d.o.o., Lin-
hartova 1, Ljubljana in

Ad C) Podboršek, Revizijska družba
k.d., Ulica Gradnikove brigade 4, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
– revizija računovodskih izkazov za leto

1997 po 21. členu zakona o Računskem
sodišču (Ur. l. RS, št. 48/94) in priprava
predhodnega poročila po 24. členu ZRacS
pri revidiranih osebah pod 5 A, B in C točko.

7. Pogodbena vrednost:
ad A) 3,482.550 SIT,
ad B) 3,200.000 SIT,
ad C) 2,769.000 SIT.
8.
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9. Število prejetih ponudb:
ad A) 3,
ad B) 3,
ad C) 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
ad A) 3,621.000 SIT, 3,482.550 SIT,
ad B) 3,759.450 SIT, 3,200.000 SIT,
ad C) 3,480.000 SIT, 2,300.000 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 57 z dne 14. 8.
1998.
Računsko sodišče Republike Slovenije

ZJN-04-B - 55. člen
Naročilo objave dodelitve

javnega naročila blaga

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila blaga po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Št. 3-131 Ob-7267
1. Naročnik, poštni naslov: Institut “Jo-

žef Stefan”, Jamova 39, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: 3. in 4. točka
prvega odstavka 55. in 56. člena ZJN.

3. Datum izbire: 6. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kompatibilnost z obstoječo opre-
mo, usposobljenost ponudnikov.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. Oxford Instruments, Velika Brita-
nija,

2. Physik Instrumente, Nemčija,
3. Expo Comm inženiring, Slovenija.

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

trebno dobaviti: laserski podsklop:
1. kriostat,
2. translatorji,
3. instalacija in kalibracija optičnega

sistema subvencioniran s strani MZT v okvi-
ru paketa IX, pod zaporedno številko 131.

7. Pogodbena vrednost:
1. 6,003.267,51 SIT,
2. 1,390.447,19 SIT,
3. 1,449.678 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.

Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana

Št. 404-08-128/98-1315 Ob-7311
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000
Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: strokovna ko-
misija za izvedbo javnega naročila, ki je bila
imenovana s sklepom o pričetku oddaje jav-
nega naročila št. 404-08-128/98 z dne

9. 7. 1998, je na podlagi analize prejete
dokumentacije ugotovila, da je ponudnik
edini pooblaščeni dobavitelj zadevnih NiCd
akumulatorjev FNB-16 za radijsko napravo
YAESU tip FTH 2070.

3. Datum izbire: št. sklepa o oddaji jav-
nega naročila 404-08-128/98 z dne 30. 9.
1998.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire):

– kvaliteta ponujenega blaga,
– dobavni roki in cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Teleset, d.o.o., A. Bitenca
33, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: MORS – Uprava za
logistiko, Tehnični zavod – Centralno teh-
nično skladišče, Vojašnica FRS, Leskoško-
va 7, 1260 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: NiCd akumulatorji
FNB-16 za radijske naprave YAESU tip
FTH 2070 – 990 kosov.

7. Pogodbena vrednost: 13,383.563 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: izvajalec je edini poob-
laščeni dobavitelj zadevne opreme.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Ministrstvo za obrambo
Uprava za logistiko

Št. 404-08-250/98-1314 Ob-7312
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000
Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: strokovna ko-
misija za izvedbo javnega naročila, ki je bila
imenovana s sklepom o pričetku oddaje jav-
nega naročila št. 404-08-250/98 z dne
10. 9. 1998, je na podlagi analize prejete
dokumentacije ugotovila, da je ponudnik
edini usposobljen za vzdrževanje anten in
antenskih stebrov, ki razpolaga z zahtevno
tehnično opremo, ustreznimi strokovnimi ka-
dri in pravicami intelektualne lastnine. Na
podlagi te ugotovitve se je strokovna komi-
sija odločala, da odda zadevno javno naro-
čilo po 3. točki prvega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: št. sklepa o oddaji jav-
nega naročila 404-08-250/98 z dne 22. 9.
1998.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire):

– tehnična opremljenost,
– ustrezni strokovni kadri,
– lastna proizvodnja vzdrževalnih anten

in antenskih stebrov.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Trival antene, d.o.o., Ba-
kovnik 3, 1241 Kamnik.

6. (a) Kraj dobave: MORS – Uprava za
logistiko, Tehnični zavod – Centralno teh-
nično skladišče, Vojašnica FRS, Leskoško-
va 7, 1260 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: antene in antenski stebri
lastne proizvodnje.

7. Pogodbena vrednost: 1,335.397 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: izvajalec vzdrževanja
je edini proizvajalec zadevne opreme.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Ministrstvo za obrambo
Uprava za logistiko

Št. 404-08-295/98-1313 Ob-7313
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000
Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. členu
zakona o javnih naročilih: strokovna komisija
za izvedbo javnega naročila, ki je bila imeno-
vana s sklepom o pričetku oddaje javnega
naročila št. 404-08-295/98 z dne 18. 9.
1998, je na podlagi analize prejete dokumen-
tacije ugotovila, da je ponudnik edini uspo-
sobljen za vzdrževanje radiorelejnih sistemov,
ki razpolaga z zahtevno tehnično opremo,
ustreznimi strokovnimi kadri in pravicami inte-
lektualne lastnine. Na podlagi te ugotovitve se
je strokovna komisija odločala, da odda za-
devno javno naročilo po 3. točki prvega od-
stavka 55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: št. sklepa o oddaji jav-
nega naročila 404-08-295/98 z dne 30. 9.
1998.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire):

– tehnična opremljenost,
– ustrezni strokovni kadri,
– lastna proizvodnja vzdrževanih radio-

relejnih sistemov.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Iskra Transmission, d.o.o.,
Stegne 11, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: MORS – Uprava za
logistiko, Tehnični zavod – Centralno teh-
nično skladišče, Vojašnica FRS, Leskoško-
va 7, 1260 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti – vzdrževati: radiorelejni
sistemi RRU-9 B, C; SMC-1306 B; V-120;
MX 701 – PCM 30/M; DRL 18G; DRS
8/2500; DSMX 2/8; PCM 30 MF; RRS-7
(RRU-1); FM-200 (FDM, TDM); AMD-310;
KZU-71; radijske naprave RACAL.

7. Pogodbena vrednost: 1,500.000 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: izvajalec vzdrževanja
je proizvajalec zadevne opreme.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Ministrstvo za obrambo
Uprava za logistiko

Št. 1076/13547 Ob-7405
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: javno naročilo
se odda proizvajalcu rezervnih delov, firmi
Sealtek, Int. Corp., ker je edina sposobna
za dobavo neazbestnega tesnilnega mate-
riala za konkretne ventile v nuklearnih elek-
trarnah ter je verificirana kot edina na podla-
gi zahtevanih predpisov.

3. Datum izbire: 2. oktober 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kvaliteta in cene rezervnih delov.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Sealtek International Corpo-
ration, Via Trevisan 7/A, 35010 Vigonza
(PD), Italia.
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6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: neazbestni tesnilni mate-
rial za ventile v nuklearnih elektrarnah –
1 komplet.

7. Pogodbena vrednost: 319,229.000
ITL.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

 Ob-7419
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado Republike Slove-
nije in Komisijo Evropskih skupnosti o ure-
sničevanju ukrepov o finančni, tehnični in
drugih oblikah sodelovanja (Ur. l. RS, št.
17/93), v zvezi z 9. točko prvega odstavka
55. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) ter 117. In 118. členom
pravil in postopkov Evropske unije za izved-
bo javnih razpisov, objavlja Republika Slo-
venija, Ministrstvo za okolje in prostor

javni razpis
za izbiro dobavitelja za dobavo opreme

za kanalizacijo in rastlinsko čistilno
napravo pri gradu Grad na Goričkem

Dobavljena oprema bo pripomogla k iz-
boljšanju infrastrukture na področju dežel
trilaterale Avstrije/Madžarske/Slovenije, ki
jo financira Evropska komisija iz sredstev
PHARE v okviru projekta : Naravni park trila-
terale, številka: ZZ-9524/01.08, podpro-
jekta kanalizacija in čistilna naprava, števil-
ka ZZ-9524/01.08/01-06.

Na razpisu lahko enakopravno sodeluje-
jo vse pravne in fizične osebe iz držav članic
Evropske unije in iz držav, prejemnic sred-
stev programa PHARE iz centralne in vzhod-
ne Evrope.Poreklo dobavljene opreme mo-
ra izvirati iz teh držav.

1. Predmet
Namen razpisa je izbira dobavitelja kana-

lizacijskih cevi in sestavnih delov čistilne na-
prave, ki bo locirana v bližini gradu Grad na
Goričkem. Ponudniki lahko kandidirajo za
dobavo enega ali obeh sklopov. Ponudba
mora veljati najmanj 60 dni od roka oddaje
ponudb. Ponujena oprema mora v celoti
ustrezati natančnim opisom, ki so navedeni
v tehničnih specifikacijah.

Opremo bo potrebno dobaviti v 6 mese-
cih po podpisu pogodbe na grad Grad na
Goričkem.

2. Postopek in pogoji za sklepanje po-
godbe

Dobavitelj bo izbran po postopku, ki ga
predpisuje Priročnik za decentralizirani si-
stem implementacije projektov (DIS Manual,
Evropska komisija, september 1997). Po-
goji pogodbe bodo ustrezali Splošnim pra-
vilom za ponudnike in sklenitev pogodbe za
dobave blaga. Naročnik ni dolžan sprejeti
najcenejše, niti katerokoli ponudbe, ali od-
dati naročila.

3. Razpisna dokumentacija
Pravilni pripravi ponudb so namenjeni na-

slednji dokumenti (v angleščini):
– navodila ponudnikom za pogodbe za

dobave blaga;
– posebni razpisni pogoji za pogodbe za

dobave blaga;

– tehnične specifikacije;
– predračun;
– splošna pravila za ponudnike in skleni-

tev pogodbe za dobave blaga;
– splošni pogoji za sklenitev pogodbe o

dobavi blaga, ki se financira s sredstvi
PHARE.

Našteti dokumenti predstavljajo popolno
razpisno dokumentacijo, ki jo je na podlagi
pisne zahteve mogoče brezplačno dobiti na
naslednjem naslovu: Republika Slovenjia,
Ministrstvo za okolje in prostor, PHARE pi-
sarna, Dunajska 48, Sl-1000 Ljubljana (za
Ireno Brcko Kogoj).

Pisne zahteve za pridobitev razpisne do-
kumentacije morajo prispeti na zgornji na-
slov s priporočeno pošto najkasneje tri ted-
ne po objavi tega razpisa v Uradnem listu
RS.

4. Predložitev ponudb
Ponudbe v angleškem jeziku v enem iz-

virniku in treh kopijah morajo v zapečate-
ni(h) ovojnici(ah) prispeti najkasneje do dne
26. 11. 1998, do 12. ure na naslov Repub-
lika Slovenija, Ministrstvo za okolje in pro-
stor, Dunajska 48, Ljubljana, Slovenija.

Na ovojnici mora biti jasno označeno:
“Invitation to tender No. 1 for Provision of
equipment for Sewage System and Waste
Water Treatment Plant - Goričko”, in “Not to
be opened before the tender opening ses-
sion“ in “Ne odpiraj pred uradnim odpira-
njem ponudb dne 26. 11. 1998“.

Odpiranje ponudb bo javno, na istem
naslovu, dne 26. 11. 1998 ob 15. uri po
lokalnem času.

Odpiranja se lahko udeleži le po en pred-
stavnik vsakega ponudnika, ki se mora izka-
zati s pismenim pooblastilom.

Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor

In accordance with Regulation on ratifi-
cation of Framework Agreement between
the Government of Republic of Slovenia and
European Commission on implementation
of measures on financial, technical and oth-
er forms of co-operation (OG RS 17/93)
and refering to Law on Public Procurement,
section 9, paragraph 1 of article 55 (OG RS
24/97) and according to the article 117 &
118 of the European Union Regulations and
Procedures of Public Tender Performed
Republic of Slovenia, Ministry of Environ-
ment and Physical planning issues this

Invitation to Tender
for Supply of Equipment Sewage

System and Waste Water Treatment
Plant at Grad castle in Goričko region

Supply of equipment will contribute to up-
grade the infrastructure in trilateral border re-
gion Austria/Hungary/Slovenia and shall be
financed by the European Commission from
PHARE funds in the framework of project:
Trilateral Nature Park, project number:
ZZ-9524/01.08, Sub-project title and
number: Sewage System and Waste Water
Treatment Plant, ZZ-9524/01.08/01-06.

Participation is open on equal terms to
all natural and legal persons of the Member
States of the European Union and of the
PHARE programme beneficiary countries
from Central and Eastern Europe. Supply
must originate from those countries.

1. Subject
The invitation to tender is issued for the

selection of supplier of sewage pipes and
constitutive parts of waste water treatment
plant which shall operate on location near-
by the castle Grad in Goričko region.

Any tenderer may tender for one or both
of the lots. The tenderer is bound by his
offer for a period of 60 days as from the
final date for submission of tenders. The
supplies tendered must fully conform with
the detailed description as set out in the
Technical Specifications.

The supplies must be delivered within 6
months after the contract is signed to Grad
castle in Goričko region.

2. Procedure and Conditions of Contract
The supplier will be selected following

the procedure prescribed by Decentralised
Implementation System Manual (DIS Manu-
al, European Commission, September
1997). The conditions of contract will com-
ply with the General Regulations for Ten-
ders and the Award of Supply Contracts.
The Contracting Authority is not bound ei-
ther to accept the lowest or any offer or to
award any contract.

3. Tender dossier
The following documents in English are

issued to enable you to tender:
– Instructions to Tenderers for Supply

Contracts;
– Special Tender Conditions for Supply

Contracts;
– Technical Specifications;
– Schedule of Prices;
– General Regulations for Tenders and

the Award of Supply Contracts.
– General Conditions for Supply Con-

tracts Financed from PHARE Funds
These documents constitute the complete

tender dossier and may be obtained free of
charge by written request at the following ad-
dress: Republic of Slovenia, The Ministry of
Environment and Physical Planning, Phare of-
fice, Dunajska 48, Sl-1000 Ljubljana, (For the
attn.: Ms Irena Brcko Kogoj).

Written request for the Tender Dossier
should be received by registered mail at the
above mentioned address at latest three
weeks after publication of this announce-
ment in the Official Gazette RS.

4. Submission of tenders
Tenders in English, in one original and

three copies, in sealed envelope(s) must be
submitted at latest on 26. 11. 1998 at
12.00 a.m. at: Republic of Slovenia, Minis-
try of environment and physical planning,
Dunajska 48, Ljubljana, Slovenia.

The envelope(s) has (have) to be clearly
marked: “Invitation to tender No. 1 for Pro-
vision of equipment for Sewage System and
Waste Water Treatment Plant - Goričko”,
“Not to be opened before the tender open-
ing session“ and “Ne odpiraj pred uradnim
odpiranjem ponudb dne 26. 11. 1998”.

The tenders will be opened on public
session on 26. 11. 1998 at 15.00 p.m.
local time at the same address. Only one
tenderer´s representative, submitting the
power of attorney, may attend the opening
session.

Republic of Slovenia
The Ministry of Environment

and Physical Planning
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Ob-7420
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado Republike Slove-
nije in Komisijo Evropskih skupnosti o ure-
sničevanju ukrepov o finančni, tehnični in
drugih oblikah sodelovanja (Ur. l. RS, št.
17/93), v zvezi z 9. točko prvega odstavka
55. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) ter 117. In 118. členom
pravil in postopkov Evropske unije za izved-
bo javnih razpisov, objavlja Republika Slo-
venija, Ministrstvo za okolje in prostor

javni razpis
za izbiro dobavitelja za dobavo opreme
za turistično infrastrukturo ter opreme

za mejne prehode na območju
Goričkega

Nabavo opreme za turistično infrastruk-
turo ter opreme za mejne prehode na ob-
močju Goričkega financira Evropska komi-
sija iz sredstev PHARE v okviru projekta:
Naravni park trilaterale, številka:
ZZ-9524/01.08, podprojekta Turistična in-
frastruktura (Pohodniške in kolesarske po-
ti), številka: ZZ-9524/01.08/01-04 in pod-
projekta Mejni prehodi številka:
ZZ-9524/01.08/01-05.

Na razpisu lahko enakopravno sodeluje-
jo vse pravne in fizične osebe iz držav, čla-
nic Evropske unije in iz držav, prejemnic
sredstev programa PHARE iz centralne in
vzhodne Evrope. Poreklo vsega dobavlje-
nega blaga mora izvirati iz prej naštetih dr-
žav.

1. Predmet
Namen razpisa je izbira dobavitelja pro-

mocijskega materiala, informacijskih in us-
merjavalnih tabel, lesenih miz, klopi, nad-
strešnic in opreme za otroška igrišča, ki jih
je potrebno namestiti na izbranih informacij-
skih točkah in mejnih prehodih na območju
Goričkega. Prvi sklop opreme je namenjen
izboljšanju turistične infrastrukture (kolesar-
skih in sprehajalnih poti), drugi sklop pa
izboljšanju turistične opreme na mejnih pre-
hodih. Vsak ponudnik mora predložiti po-
nudbo v celoti za oba sklopa. Ponudba mo-
ra veljati najmanj 60 dni od roka oddaje
ponudb. Ponujena oprema mora v celoti
ustrezati natančnim opisom, ki so navedeni
v tehničnih specifikacijah.

Opremo je potrebno dobaviti in namesti-
ti v 9 mesecih po podpisu pogodbe na lo-
kacije kot je določeno v razpisni dokumen-
taciji.

2. Postopek in pogoji za sklepanje po-
godbe

Dobavitelj bo izbran po postopku, ki ga
predpisuje Priročnik za decentralizirani im-
plementaciiski sistem (DIS Manual, Evrop-
ska komisija, september 1997). Pogoji po-
godbe bodo ustrezali Splošnim pravilom za
ponudnike in sklenitev pogodbe za dobave
blaga. Naročnik ni obvezan sprejeti najce-
nejše, niti katerokoli ponudbe, ali oddati na-
ročila.

3. Razpisna dokumentacija
Pravilni pripravi ponudb so namenjeni na-

slednji dokumenti (v angleščini):
– navodila ponudnikom za pogodbe za

dobave blaga;
– posebni razpisni pogoji za pogodbe za

dobave blaga;
– tehnične specifikacije;

– obrazec za izdelavo predračuna;
– splošna pravila za ponudnike in skleni-

tev pogodbe za dobave blaga;
– splošni pogoji za pogodbe za dobavo

blaga financirane s sredstvi Phare.
Našteti dokumenti predstavljajo popolno

razpisno dokumentacijo, ki jo je na podlagi
pisne zahteve mogoče brezplačno dobiti na
naslednjem naslovu: Republika Slovenjia,
Ministrstvo za okolje in prostor, PHARE pi-
sarna, Dunajska 48, SI - 1000 Ljubljana,
(za Ireno Brcko Kogoj).

Pisne zahteve za pridobitev razpisne do-
kumentacije morajo prispeti na zgornji na-
slov s priporočeno pošto, najkasneje dva
tedna po objavi tega razpisa.

5. Informativni sestanek
Informativni sestanek bo 23. 10. 1998

ob 12.00 uri v prostorih Družbe za načrto-
vanje ZEU d.o.o., Staneta Rozmana 5 v Mur-
ski Soboti.

6. Predložitev ponudb
Ponudbe v angleškem jeziku, v enem

izvirniku in štirih kopijah morajo v zapečate-
ni(h) ovojnic(ah) prispeti najkasneje do
26. 11. 1998, do 9.00 ure na naslov Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za okolje in
prostor, Dunajska 48, Ljubljana, Slovenija.

Na ovojnici mora biti jasno označeno:
“Invitation to tender No 1 for the Provision
of equipment to upgrade Tourist Infrastruc-
ture (Walking and Cycling Paths) and Bor-
der Crossings in Goričko Region“ in “Not to
be opened before the tender opening ses-
sion“ ter “Ne odpiraj pred uradnim odpira-
njem dne 26. 11. 1998“.

Odpiranje ponudb bo javno, na istem
naslovu, dne 26. 11. 1998 ob 11. uri po
lokalnem času.

Odpiranja se lahko udeleži le po en pred-
stavnik vsakega ponudnika, ki se mora izka-
zati s pismenim pooblastilom.

Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor

In accordance with Regulation on ratifi-
cation of Framework Agreement between
the Government of Republic of Slovenia and
European Commission on implementation
of measures on financial, technical and oth-
er forms of co-operation (OG RS, 17/93)
and refering to Law on Public Procurement,
section 9, paragraph 1 of article 55 (OG
RS, 24/97) and according to the article
117 & 118 of the European Union Regula-
tions and Procedures of Public Tender Per-
formed Republic of Slovenia, Ministry of
Environment and Physical Planning issues

Invitation to Tender for Supply of
Equipment to upgrade

Tourist Infrastructure and Border
Crossings in Goričko Region

Supply of Equipment to upgrade tourist
infrastructure and border crossings in Goričko
Region shall be financed by the European
Commission from PHARE funds in the frame-
work of project: Trilateral Nature Park, project
number: ZZ-9524/01.08, Sub-project Tour-
ist Infrastructure (Walking & Cycling Paths),
number: ZZ-9524/01.08/01-04 and
Sub-project Border Crossings, number:
ZZ-9524/01.08/01-05.

Participation is open on equal terms to
all natural and legal persons of the Member

States of the European Union and of the
PHARE programme beneficiary countries.
Supply must originate from those countries.

1. Subject
The invitation to tender is issued for the

selection of supplier of promotional materi-
al, information boards and signs, wooden
tables, settees, traditional huts and equip-
ment for children entertainment places
which shall be installed and put in operation
at selected information points and border
crossings through Goričko region. Equip-
ment in lot 1 will be used for tourist infra-
structure for cycling and walking paths since
equipment in lot 2 will be used to upgrade
tourist facilities on border crossings in
Goričko region. Any tenderer must tender
for both lots. The tenderer is bound by his
offer for a period of 60 days as from the
final date for submission of tenders. The
supplies tendered must fully confirm with
the detailed description as set out in the
Technical Specifications.

The supplies must be delivered, installed
and put into operation within 9 months after
the contract is signed to the locations in
Goričko region as indicated in the tender
documentation.

2. Procedure and Conditions of Contract
The supplier will be selected following

the procedure prescribed by Decentralised
Implementation System Manual (DIS Manu-
al, European Commission, September
1997). The conditions of contract will com-
ply with the General Regulations for Ten-
ders and the Award of Supply Contracts.
The Contracting Authority is not bound ei-
ther to accept the lowest or any offer or to
award any contract.

3. Tender dossier
The offer must be in English and must

confirm with the following documents:
– Instructions to Tenderers for Supply

Contracts;
– Special Tender Conditions for Supply

Contracts;
– Technical Specifications;
– Schedule of Prices;
– General Regulations for Tenders and

the Award of Supply Contracts;
– General Conditions for Supply Con-

tracts Financed from Phare Funds.
These documents constitute the com-

plete tender dossier and may be obtained
free of charge by written request at the fol-
lowing address: Republic of Slovenia, The
Ministry of Environment and Physical Plan-
ning, Phare office, Dunajska 48, SI - 1000
Ljubljana, (For the attn.: Ms Irena Brcko
Kogoj).

Written request for the Tender Dossier
should be received by registrated mail at
the above mentioned address at latest two
weeks after publication of this announce-
ment in the Official Gazette RS.

4. Clarification meeting
A clarification meeting will be held on

23. 10. 1998 at 12.00 in the offices of
Družba za načrtovanje ZEU d.o.o., Staneta
Rozmana 5 in Murska Sobota.

5. Submission of tenders
Tenders in English, in one original and

four copies, in sealed envelope(s) must be
submitted at latest on 26. 11. 1998 at 9.00
a.m. at: Republic of Slovenjia, Ministry of
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Environment and Physical Planning, Duna-
jska 48, Ljubljana, Slovenija.

The envelope(s) has to be clearly
marked: “Invitation to tender No 1 for the
Provision of equipment to upgrade Tourist
Infrastructure (Walking and Cycling Paths)
and Border Crossings in Goričko Region“,
“Not to be opened before the tender open-
ing session“ and “Ne odpiraj pred uradnim
odpiranjem dne 26. 11. 1998“

The tenders will be opened in public
session on 26. 11. 1998 at 11.00 a.m.
local time at the same address.

Only one tenderer's representative, sub-
mitting the power of attorney, may attend
the opening session.

Republic of Slovenia
The Ministry of Environment and

Physical Planning

Ob-7417
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvir-

nega sporazuma med Vlado Republike
Slovenija in Komisijo Evropskih skupnosti
o uresničevanju ukrepov o finančni, teh-
nični in drugih oblikah sodelovanja (Ur. l.
RS, št 17/93), v zvezi z 9. točko 1. od-
stavka 55. člena zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97) ter 117. In
118. členom Pravil in postopkov Evropske
unije za izvedbo javnih razpisov objavlja
Republika Slovenija, Ministrstvo za promet
in zveze

javni razpis za izbiro izvajalca
za obnovo mejne železniške postaje

Dobova
Izvedbo del sofinancira Evropska komi-

sija iz sredstev PHARE, v okviru PHARE
1995, večdržavni program za posodobitev
mejnih prehodov št. ZZ 9523. Na razpis se
lahko enakopravno prijavijo vse fizične in
pravne osebe iz držav, članic Evropske uni-
je in iz držav, prejemnic sredstev programa
PHARE. Tudi vgrajeni materiali in oprema
morajo izvirati iz teh držav.

Predmet razpisa
Predmet razpisa je izvedba:
– obnove zgornjega ustroja, skupaj z za-

menjavo kretnic, kretniških pogonov in grel-
nih naprav ter obnova cestnega prehoda,

– obnove zunanje razsvetljave.
V primeru, da bo vrednost ponudb pre-

segla razpoložljiva sredstva, ima naročnik
pravico, da po lastni presoji iz razpisa izloči
določena razpisana dela. Predvideni čas pri-
četka del je takoj po podpisu pogodbe,
predvideni rok dokončanja del pa 6 mese-
cev od datuma sklenitve pogodbe oziroma
pogodb.

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

Pogoji za sklepanje pogodbe
Pogoji pogodbe bodo ustrezali pogojem

Federation Internationale des Inge-
nieurs-Conseils  Conditions  of  Contract
for  Works  of  Civil  Engineering   Con-
struction (Red Book, fourth edition, FIDIC
1987).

Ponudbe za dela lahko predložijo le tiste
gospodarske družbe in podjetniki, ki zado-
stijo naslednjim minimalnim kvalifikacijskim
kriterijem, lahko pa jih presegajo:

– letni promet gradbenih del v letih
1995-97 mora znašati najmanj 3 milijone
ECU,

– uspešna izvedba gradbenih del v zad-
njih 2 letih na vsaj 4 projektih, pri katerih je
bil ponudnik glavni izvajalec in ki so po na-
ravi in zapletenosti primerljivi z razpisanimi
deli,

– pri katerih znaša delež dolgov v vseh
obveznostih manj kot 65%.

Vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti bančno garancijo za resnost po-
nudbe v SIT ali v protivrednosti v katerikoli
konvertibilni valuti, v višini 2,5% ponudbene
cene, izražene v ECU.

Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko razpisno dokumentacijo v

angleškem jeziku pridobijo pri Ministrstvu za
promet in zveze Republike Slovenije, Langu-
sova 4, 1535 Ljubljana, Slovenija, Robert Oz-
bič (soba št. 505), tel. +386 61 1788 261,
faks +386 61 1788 146 po vplačilu nevračlji-
vega zneska v vrednosti 100 ECU na ŽR št.
50100-637-55669 s pripisom “Za razpisno
dokumentacijo Obnova mejne železniške po-
staje Dobova“.

Ponudbe smejo predložiti le imetniki razpi-
sne dokumentacije. Razpisna dokumentacija
je na voljo od 16. oktobra 1998. Za vse do-
datne informacije je pooblaščen Robert Oz-
bič (soba št 505), tel. +386 61 1788 261,
faks +386 61 1788 146.

Predložitev ponudb
Ponudbe v angleškem jeziku morajo pris-

peti najkasneje do dne 30. novembra do
10. ure po lokalnem času na Ministrstvo za
promet in zveze, Langusova 4, 1535 Ljub-
ljana, vložišče - za Roberta Ozbiča.

Ovojnice morajo biti zaprte in jasno oz-
načene: “Ne odpiraj – Ponudba za razpis:
Obnova mejne železniške postaje Dobova“.
Odpiranje ponudb bo javno, isti dan, na is-
tem naslovu ob 10.30 po lokalnem času.
Pri odpiranju ponudb lahko sodeluje pred-
stavnik ponudnika, ki se izkaže s pisnim
pooblastilom.

Republika Slovenija,
Ministrstvo za promet in zveze

Ob-7417
In accordance with Regulation on ratifi-

cation of Framework Agreement between
the Government of Republic of Slovenia
and European Commission on implemen-
tation of mesures on financial, technical
and other forms of co-operation (OG RS ,
17/93), referring to Law on Public Pro-
curement, section 9, paragraph 1 of arti-
cle 55 (OG RS, 24/97) and according to
the article 117 & 118 of the European
Union Regulations and Procedures of Pub-
lic Tender Performed Republic of Slove-
nia, Ministry of Transport and Communica-
tions announces

Invitation for Tenders
for the Reconstruction of the Border

Railway Station at Dobova
The works are co-financed by the

European Commission from PHARE funds
in the framework of PHARE 1995
Multi-Country Transit Facilitation and
Customs Modernisation Programme
ZZ 9523. Participation is open on equal
terms to all natural and legal persons of
Member States of the European Union and
of beneficiary countries of the PHARE pro-
gramme. Supplies of materials and equip-
ment offered must also originate from those
countries.

Subject to tender
The invitation to tender is issued for the

selection of contractor for:
– reconstruction of the superstructure

including the replacement of points and
crossings, complete with new point drives
and point heating, and renewal of the level
crossing,

– supply and instalation of outdoor light-
ing at railway border station Dobova.

The estimated time of completion is 6
months after the award of contract(s).

In the case tenders values exceed avail-
able funds, the Contracting Authority re-
serves its right to reduce parts of tender
works. The works shall start immediately
after signing of the contract and shall be
finalized 6 months after the award of
contract(s).

Conditions of the Contract
The conditions of the contract will be in

accordance with Federation Internationale
des Ingenieurs-Conseils Conditions of Con-
tract for Works of Civil Engineering Con-
struction (Red Book, fourth edition, FIDIC
1987).

Tenders for the construction works
should be submitted only by companies and
natural persons meeting the minimum quali-
fying criteria including, but not limited to:

– annual turnover in construction works
for the year 1995-97 at least 3 MECU,

– successful experience as the prime
contractor in construction of at least 4
projects of the same nature and complexity
comparable to the tendered works during
last 2 years,

– the ratio of total debts/total liabilities
of the bidder shall not exceed 65%.

All tenders must be accompanied by a
Tender Bond in the amount of 2,5% of ECU
tender price in SIT or in equivalent in any
other foreign convertible currency.

Tender dossier
Tender  dossier  in  English  language

may be obtained from the following ad-
dress Republic of Slovenia, Ministry of
Transport and Communications, Languso-
va 4, 1535 Ljubljana, Slovenia, Mr. Robert
Ozbič (room No. 505), Tel. No
+386 61 1788 261, Fax. No
+386 61 1788 146, upon payment of
nonrefundable fee of 100.00 ECU to the
bank account No. 50100-637-55669 with
the notice “For tender dossier The Re-
construction of the border station at
Dobova ”.
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Only  tenderers  purchasing  the  tender
documents  will  be  eligible  to  submit
their offers. The tender dossiers are availa-
ble from October 16, 1998. For all addi-
tional information the responsible person
is Mr. Robert Ozbič (room No. 505), Tel.
No +386 61 1788 261, Fax. No
+386 61 1788 146.

Submission of tenders
Complete tenders in English language

must be delivered by latest on Novem-
ber 30, 1998 by 10 a.m. local time to the
address Ministry of Transport and Commu-
nications, Langusova 4, 1535 Ljubljana,
Slovenia, vložišče - to the attention of Mr.
Robert Ozbič.

The sealed envelope has to be marked
“Do not open – for tender - The Re-
construction of the border station at
Dobova”. The opening of bids will be public
on the same day at 10.30 a.m. local time
at the same address. At the opening ses-
sion one tenderer’s representative, sub-
mitting the power of attorney may
participate.

Republic of Slovenia,
Ministry of Transport and

Communications

Št. 404-08-160/98 Ob-7238
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: 1. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): javno naročilo se odda ponudni-
ku, ki je edini na slovenskem trgu sposoben
ponuditi izvedbo popravila instrumenta za
letalo Turbolet, proizvajalca LET Kunovice,
Češka Republika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Avtomerkur vozila,
d.o.o., BTC – Šmartinska c. 152, 1000
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: po-
pravilo instrumenta IELU za letalo Tur-
boler L-410.

7. Pogodbena vrednost: 400.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.

Ministrstvo za obrambo

ZJN-04-S - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila storitev

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

ZJN-05-B - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

dobavo blaga

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila blaga po 43., 44. in 45. členu
zakona o javnih naročilih

Št. 853-32/7-98 Ob-7396
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom starejših Hrastnik, Novi Log 4/A,
1430 Hrastnik, tel. 0601/43-422. Način
izbire ponudnika: javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti po 50. členu ZJN.

2. (a) Kraj dobave: Novi Log 4/A, 1430
Hrastnik.

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

2.(b) živila in material za prehrano:
A) sadje in zelenjava
A1: sveže sadje v vrednosti 979.200

SIT,
A2: sveža zelenjava v vrednosti

1,760.700 SIT,
A3: konzervirano sadje in zelenjava v

vrednosti 1,187.000 SIT,
A4: zamrznjeno sadje in zelenjava v vred-

nosti 542.800 SIT,
B) meso in izdelki iz mesa:
B1: junetina, teletina, svinjina, kunčje

meso v vrednosti 3,953.000 SIT,
B2: perutninsko meso in izdelki iz perut-

nine v vrednosti 1,114.500 SIT,
B3: meso rib in mehkužcev v vrednosti

607.600 SIT,
B4: mesni izdelki v vrednosti 2,226.400

SIT,
B5: jajca v vrednosti 288.000 SIT,
C) mleko in mlečni izdelki v vrednosti

3,294.500 SIT,
D) mlevski izdelki:
D1: kruh in slaščičarski izdelki v vredno-

sti 1,292.400 SIT,
D2: moka, zdrob, testenine in sorodni

proizvodi v vrednosti 589.400 SIT,
D3: zamrznjeni mlevski izdelki v vredno-

sti 368.000 SIT,
E) maščobna živila v vrednosti 422.700

SIT,
F) razno prehrambeno blago v vrednosti

1,370.200 SIT,
G) dišavnice in dodatki v vrednosti

205.900 SIT,
H) pijače in napitki v vrednosti 920.000

SIT,
I) dietni izdelki v vrednosti 268.300 SIT.
Okvirne količine blaga po skupinah in

podskupinah so razvidne iz predračunov, ki
so sestavni del razpisne dokumentacije.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
21,390.600 SIT.

3. Predvideni čas dobave: začetek 1. 1.
1999, zaključek 31. 12. 1999.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Dom starejših Hrastnik,
Novi Log 4/A, 1430 Hrastnik, tajništvo.

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

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 2. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 3.000
SIT, na negotovinski način na žiro račun št.
52710-603-41292, ali v gotovini na blagaj-
ni na sedežu naročnika.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
10. 11. 1998 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Dom starejših Hrastnik, No-
vi Log 4/A, 1430 Hrastnik, tajništvo.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 11. 1998 ob 13. uri, v Domu starejših
Hrastnik, Novi Log 4/A, 1430 Hrastnik, v
sejni sobi.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

– zagotovitev pogojev iz 10. in 11. čle-
na navodil iz razpisne dokumentacije,

– zagotovitev 80% dobave artiklov po vr-
sti in količini iz skupine oziroma podskupine,

– ponudba mora veljati do 31. 12.
1998.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo obveščeni o priznanju
sposobnosti do 20. 11. 1998; merilo za
izbiro najugodnejše ponudbe je najnižja
končna cena; dodatne informacije se lahko
zahtevajo pisno na naslovu pod 1. točko.

10.
Dom starejših Hrastnik

Št. 08506-2/98 Ob-7371
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Murska Sobota, Kar-
doševa 2, 9000 Murska Sobota, faks
069/21-861.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: kompletno čiščenje
stavbe na Kardoševi 2 in Trubarjev dre-
vored 4 (poročna dvorana – občasno),
9,000.000 SIT.

3. Kraj izvedbe: Murska Sobota.
4. Predvideni čas izvedbe naročila: 1 le-

to, z možnostjo podaljšanja.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa
2, Svetec Ana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 5. 11. 1998.

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

predložiti ponudbo: 5. 11. 1998 do 12. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Murska So-
bota, Kardoševa 2, tajništvo tajnika mestne
občine.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 11. 1998 ob 12.30.

8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: s.p., d.o.o.

9., 10., 11.
Mestna občina Murska Sobota

Št. 60-2317/98 Ob-7397
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JP Komunala Novo mesto, d.o.o.,
Rozmanova 2, 8000 Novo mesto, tel.
068/324-201, faks 068/324-115.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:

A) izvajanje geodetskih meritev v ob-
segu:

– geodetski posnetki trase cevovo-
dov oziroma objektov z vsemi vertikalni-
mi in horizontalnimi lomi ter tangenca-
mi z ostalimi infrastrukturnimi vodi in
objekti, vezano na Gauß Krügerjev koor-
dinatni sistem,

– izdelava topografij geodetskih točk
ter horizontalnih lomov cevovoda,

– izdelava geodetskih posnetkov izve-
denih cevovodov in spremljajočih objek-
tov, z vzdolžnimi prerezi, detajli in križanji.

B) Ocenjena letna vrednost javnega na-
ročila: 10,000.000 SIT.

3. Kraj izvedbe:
– na območju Mestne občine Novo me-

sto,
– na območju Občine Šentjernej,
– na območju Občine Škocjan.
4. Predvideni čas izvedbe naročila: od

1. 1. 1999 do 31. 12. 2001 (tri leta).
5. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Komunala Novo mesto, d.o.o., Muzejska 5,
8000 Novo mesto, tel. 068/324-201, faks
068/324-115, kont. oseba Darko Kastelic.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 30. 10. 1998
do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): naka-
zilo v vrednosti 10.000 SIT, na žiro račun
JP Komunala Novo mesto, d.o.o., št.
52100-601-11459, pri Agenciji za plačilni
promet Novo mesto, z navedbo “javni razpis
za ugotavljanje sposobnosti izvajanja geo-
detskih meritev”.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 9. 11. 1998 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: JP Komunala Novo mesto,
d.o.o., Muzejska ulica 5, 8000 Novo me-
sto, Rafaela Vidic.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 11. 1998 ob 8. uri, JP Komunala Novo
mesto, d.o.o., Rozmanova 2 – sejna soba,
8000 Novo mesto.

8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: razpisna dokumentacija.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

– izjave v skladu s 40. členom ZJN,
– sklenjena pogodba z Geodetsko upra-

vo RS.
10., 11.

JP Komunala Novo mesto, d.o.o.

Javni razpisi

Ob-7421
V imenu Vlade Republike Slovenije, Ser-

vis skupnih služb Vlade poziva k predložitvi
zapečatenih ponudb upravičene izvajalce,
ki imajo dovolj izkušenj in referenc na po-
dobnih projektih, da predložijo podatke o
potrebni delovni sili, materialu, opremi in
storitvah za gradnjo in dokončanje

mejnega prehoda Fernetiči

Dela bodo izvajana v okviru finančne in
tehnične pomoči Evropske Skupnosti iz
PHARE “Multy-Country” transportnega pro-
grama.

Sodelovanje je odprto pod enakimi po-
goji fizičnim in pravnim osebam držav članic
Evropske skupnosti in Albaniji, Bolgariji,
Češki Republiki, Estoniji, Madžarski, Latviji,
Litvi, Poljski, Romuniji, Slovaški Republiki,
republikam Makedoniji, Bosni in Hercegovi-
ni ter Sloveniji.

Projekt vključuje izvedbo pripravljalnih
del, rekonstrukcijo objektov, gradbena de-
la, zemeljska dela in dela na trasi ceste,
odvodnjavnaje, opremo in storitve, z nasled-
njimi približnimi količinami:

1. Kamionska cesta:
– dolžina ceste 800 m,
– širina vozišča 2×3,55 m = 7,10 m,
– v sredini ločilni pas širine 1 m z dvojno

odbojno ograjo in stebri javne razsvetljave.
Podvoz:
– dolžina 10 m,
– širina 9,24 m,
– višina 4,60 m.
2. Objekt vzhodno-izhodne kontrole v

smeri Slovenije:
– kontrolna soba dimenzij 3,80×3,80 m;
– sanitarni del dimenzij 3,75×2,42 m;
– kontrolna rampa 22×4 m, višine

1,10 m;
– nadstrešek iz montažnih elementov

22×16,25 m, svetle višine 4,95 m.
3. Objekt vzhodno-izhodne kontrole v

smeri Italije:
– 2×kontrolna soba dimenzij

3,80×3,80 m;
– 2×sanitarni del dimenzij 3,75×2,42 m;
– kontrolna rampa 22×4 m, višine

1,10 m;
– nadstrešek iz montažnih elementov

22×20 m, svetle višine 4,95 m.
4. Objekt javnih sanitarij:
– sanitarni del (3 pisoarji, 2 prhi, 3 WC

celice, 7 umivalnikov),
– prostor za čistila, prostor za vzdrže-

valca.
5. Objekti kontrole tovora:
– preureditev oziroma dograditev obsto-

ječega objekta “kontrole tovornih vozil”, in
sicer:

– gradnja nove rampe dim. 22×7 m;
– gradnja objekta na rampi dim.

10,45×3,80 (prostor za carinike in prostor
za inšpektorje);

– delna rušitev nadstreška dim.
16×14,10 m in gradnja novega v dim.
22×39,2 m;

– priključitev na vsa komunalna in
energetska omrežja carinskega terminala
(fekalna kanalizacija, vodovod, električna
energija, telefonsko omrežje, informacijski
vodi).

Zainteresirani ponudniki lahko dobijo na-
daljnje informacije in pregledajo ponudbe-
no dokumnetacijo v pisarni Družbe za dr-
žavne ceste, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a,
soba 103 (Oto Rubinič, dipl. inž. gr.) od
19. oktobra 1998 dalje.

Celotno razpisno dokumentacijo lahko
dobijo ponudniki na zgoraj omenjenem na-
slovu ob vplačilu in potrdilu o vplačilu ne-
vračljivega zneska v višini 350 ECU na ra-
čun št. 51774/7 pri Novi Ljubljanski banki,
Ljubljana, za tuje ponudnike, ali v tolarski
protivrednosti (SIT), za domače ponudnike,
na račun št. 50105-601-13838 pri Novi
Ljubljanski banki, Ljubljana, v korist Družbe
za državne ceste, d.o.o., Ljubljana, Tržaška
19a.

Ponudbe morajo biti dostavljene na Ser-
vis skupnih služb, Vlada Republike Sloveni-
je, Gregorčičeva 27a, Ljubljana, Slovenija
najkasneje do 25. novembra 1998 do 9.
ure po lokalnem času. Ponudbam mora biti
priložena garancija za resnost ponudbe v
sprejemljivi obliki in v znesku 25.000 ECU
ali v tolarski protivrednosti.

Odpiranje ponudb bo na isti dan ob 9.30
ob prisotnosti tistih ponudnikov, ki se bodo
želeli udeležiti takega odpiranja ponudb.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb Vlade

In the name and on behalf of the Gov-
ernment of the Republic of Slovenia the
“Joint Services” Commission now invites
sealed tenders from cligible Contractors,
having sufficient experience and referenc-
es from similar contracts, to furnish the nec-
essary labour, materials, equipment and
services for the construction and comple-
tion of

Border Station Fernetiči
The works will be executed within the

framework of the financial and technical as-
sistance provided by European Community
under the PHARE Multi-country Transport
Programme.

Participation is open on equal terms to
natural and legal persons of the Member
states and Albania, Bulgaria, Czech Repub-
lic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Po-
land, Romania, Slovak Republic, Former
Yugoslav Republic of Macedonia, Bosnia
and Herzegovina and Slovenia.

The project includes the execution of
preparatory works, building renovation,
building works, earthworks and roadway
construction, drainage system, equipment
and ancilliary works, with the following
aproximate main quantities:

1. Road for trucks:
– road length 800 m,
– pavement width 2×3,55 m = 7,10 m,
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– median strip of width 1 m with double
guard rail and poles for public lighting.

Underpass:
– length 10 m,
– width 9,24 m,
– height 4,60 m.
2. Structure of the entry-exit control in

the direction to Slovenia:
– control room of dimensions

3,80×3,80 m;
– sanitary part of dimensions

3,75×2,42 m;
– control ramp 22×4 m, of height

1,10 m;
– projection roof from prefabricated ele-

ments 22×16,25 m, clear height 4,95 m.
3. Structure of the entry-exit control in

the direction to Italy:
– 2×control room of dimensions

3,80×3,80 m;
– 2×sanitary part of dimensions

3,75×2,42 m;
– control ramp 22×4 m, of height

1,10 m;
– projection roof from prefabricated ele-

ments 22×20 m, clear height 4,95 m.
4. Structures of public sanitary facilitics:
– sanitary part (3 pissoirs, 2 showers, 3

WC boxes, 7 wash-hand basins),
– space for detergents, space for main-

taining staff.
5. Structures for commodity control:
– rearrangement or additional building

of the existing structure for the “control of
trucks” i.e.

– building of new ramp of dimension
22×7 m;

– building of a structure on the ramp of
dimension 10,45×3,80 (space for custom’s
officers and inspection services);

– partial demolition of the projection roof
of dimension 16×14,10 m and building of a
new one of dimension 22×39,20 m;

– connection to all public utility lines and
to the power nerwork of the custom’s termi-
nal (faecal sewcrage, meteoric canalisation,
water supply, power, telephone network,
information lines).

Interested eligible tenderers may obrain
further information from, and inspect the
tender documents at the offices of Družba
za državne ceste, d.o.o., Ljubljana, Tržaška
19a, room 103 (Oto Rubinič, B.Sc. in C.E.)
from 19 October 1998.

The complete tender dossier may be
obtained from the address above against
payment or proof of payment of a
non-refundable amount of 350 ECU into
account No. 51774/7 at Nova Ljubljanska
banka, Ljubljana, for foreign tenderers or an
equivalent amount in Slovenian Tolars on
the account No. 50105-601-13838 at
Nova Ljubljanska banka for local tenderers
in the name of Družba za državne ceste
d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a.

Tenders must be delivered, accompa-
nied by a tender bond in an acceptable
form in the amount of 25.000 ECU or the
equivalent amount in Slovenian Tolars to
the Republic of Slovenia, Joint Services
Commission, Gregorčičeva 27A, Ljubljana,
Slovenia, on or before 25 November 1998
at 9. local time. Opening will be on the
same day at 10 a.m.

Tenders will be opened on the same day
at 9.30 in the presence of tenderer’s repre-
sentatives who may wish to attend.

Republic of Slovenia
Joint Services Commission

Ljubljana

Ob-7339
Agencija občine Zagorje ob Savi za raz-

voj, d.o.o., po pooblastilu Rudnika Zagorje
v zapiranju, d.o.o., na podlagi odredbe o
načinu oddajanja subvencij, dotacij in dru-
gih transferov iz sredstev proračuna Repub-
like Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/98) in v skla-
du z letnim programom dela Rudnika Za-
gorje v zapiranju, d.o.o., (RZVZ), objavlja

javni razpis
za subvencioniranje investicij iz

naslova odpiranja novih delovnih mest,
na katera se bodo prezaposlili presežni

delavci Rudnika Zagorje v zapiranju
1. Predmet razpisa: dodelitev subvenci-

je za sofinanciranje investicij, ki bodo v skla-
du z investicijskimi programi omogočile za-
poslitev presežnih delavcev RZVZ.

2. Višina sredstev razpisa
Višina sredstev je določena z letnim pro-

gramom dela RZVZ za leto 1998 oziroma v
skladu z višino sredstev proračuna Republi-
ke Slovenije za leto 1998, dodeljenih RZVZ
za aktivne oblike prazaposlovanja. Za posa-
mezno delovno mesto, ki bo odprto v skla-
du z realizacijo investicije, bo prosilec lahko
pridobil subvencijo v višini 4,340.000 SIT.
Dodeljena sredstva bodo morala biti porab-
ljena do 31. 12. 1998.

Posamezni gospodarski družbi, samo-
stojnemu podjetniku posamezniku oziroma
kmetu (prosilcu) bodo sredstva dodeljena
nepovratno v višini do 50% vrednosti inve-
sticije. Investicijski program strokovno oce-
ni podjetje, izbrano s strani RZVZ.

3. Pogoji za prijavo na razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo prosilci,

ki bodo s svojimi investicijskimi programi
dokazali možnost odprtja novih delovnih
mest z zagotovilom, da bodo nanje zaposlili
presežne delavce Rudnika Zagorje v zapira-
nju. Na javnem razpisu ne morejo sodelova-
ti gospodarske družbe in samostojni podjet-
niki, ki so bili izbrani na preteklih razpisih in
niso prezaposlili delavcev do vključno
17. 11. 1998.

Pogoj za prijavo na javni razpis je dvig
razpisne dokumentacije.

Prosilci morajo predložiti investicijski pro-
gram, izdelan v skladu s priporočnikom za
pripravo investicijskega programa (Inštitut za
ekonomiko investicij, Ljubljanska banka, d.d.,
Ljubljana, december 1991) oziroma z navo-
dilom za izdelavo investicijskega programa
manjših naložbenih projektov (Inštitut za eko-
nomiko investicij, Ljubljanska banka, d.d.,
Ljubljana, marec 1992). Iz investicijskega
programa mora biti poleg osnovnih podatkov
investitorja jasno razvidno dosedanje poslo-
vanje investitorja, finančna konstrukcija pro-
jekta z dokazilom o zagotavljanju lastnih sred-
stev, donosnost in likvidnost projekta, čas
vračanja vloženih sredstev, kolikor investitor
lastna sredstva zagotavlja s kreditom, tržne
možnosti, tehnično-tehnološki in ekološki vi-
dik investicije, kadrovski vidik ter ostali priča-
kovani ekonomski učinki investicije.

Investicijski program mora zagotavljati
sodoben, energetsko varčen in ekološko
čist tehnološki proces.

Investicijski program mora zagotavljati, da
investitor v roku štirih let ne bo izvajal progra-
ma ugotavljanja trajno presežnih delavcev.

V investicijskem programu mora biti na-
vedeno natančno število delavcev, ki jih na-
merava investitor na novo zaposliti z naved-
bo zahtevane stopnje in smeri izobrazbe.
Če investitor zahteva posebne delovne iz-
kušnje in znanja, naj navede tudi te. Če želi
investitor zaposliti delavce z zdravstvenimi
omejitvami ali če je pripravljen na svoje
stroške prekvalificirati delavce, kolikor ni na
razpolago delavcev za zahtevano izobraz-
bo, naj to posebej navede.

4. Merila za dodelitev sredstev
Sredstva bodo dodeljena prosilcem, ob

izpolnjenih pogojih 3. točke tega javnega
razpisa, po naslednjih prednostnih merilih:

Prednost bodo imeli prosilci:
1. katerih sedež bo na področju Obrtno

industrijske cone Kisovec oziroma katerih
investicija se bo izvajala na tej lokaciji,

2. ki bodo na novo ustanovili gospodar-
sko družbo ali pridobili status samostojnega
podjetnika oziroma status kmeta,

3. ki bodo uvajali novo dejavnost v lokal-
nem okolju,

4. ki opravljajo oziroma bodo opravljali
proizvodno dejavnost, vključno s proizvod-
nimi storitvami,

5. ki bodo zaposlovali delavce RZVZ z
zdravstvenimi omejitvami,

6. ki prvič kandidirajo za dodelitev sub-
vencij iz tega naslova,

7. ki imajo boljše reference.
5. Obvezna vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:
– investicijski program, izdelan v skladu

s 3. točko tega javnega razpisa in potrebna
dokazila, s katerimi so dokazane navedbe iz
investicijskega programa;

– fotokopijo priglasitvenega lista – 1/1
in 1/2 (samo za že obstoječe samostojne
podjetnike);

– veljavno registracijo družbe oziroma
sklep o vpisu v sodni register (samo za že
obstoječe gospodarske družbe);

– BON 1 za preteklo leto in BON 2, ki
ne sme biti starejši od 30 dni (za že obstoje-
če gospodarske družbe);

– dokazilo o plačanih davkih, potrjeno
od krajevno pristojne izpostave DURS, ki ne
sme biti starejše od 30 dni (za že obstoječe
samostojne podjetnike);

– dokazilo o izpolnjevanju z zakonom
predpisanih pogojev za opravljanje prigla-
šene oziroma registrirane dejavnosti;

– pismo o nameri ene izmed slovenskih
bank za izdajo bančne garancije, vnovčljive
na prvi poziv;

– bilanca stanja in izkaza uspeha za leti
1996 in 1997 (za že obstoječe gospodar-
ske družbe);

– bilanci stanja in uspeha ter napovedi
za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti
z vsemi prilogami za leti 1996 in 1997 (za
že obstoječe samostojne podjetnike);

– odločbo o odmeri davka iz dejavnosti
za leto 1996 (za že obstoječe samostojne
podjetnike);

– odločbo oziroma potrdilo Upravne
enote o priznanem statusu kmeta (za prosil-
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ce, ki imajo oziroma so v postopku pridobi-
vanja statusa kmeta);

– potrjen vzorec pogodbe ali izjavo, da
prosilec soglaša s pogoji pogodbe,

– pisno dokazilo delavca RZVZ, da se je
pripravljen prezaposliti k prosilcu (obrazec
dokazila je del razpisne dokumentacije);

– reference.
V primeru, da prosilec izpolnjuje pred-

nostno merilo iz 4.2. točke, mora vloga po-
leg investicijskega programa, pisma o na-
meri banke in pisnega dokazila delavca vse-
bovati še dokumentacijo iz ostalih alinej
5. točke razpisa glede na postopek regi-
stracije oziroma priglasitve, v katerem se
nahaja v trenutku prijave na razpis in more-
bitna druga dokazila, s katerim razpolaga.
Na naslovnici investicijskega programa naj
bo v tem primeru navedeno, da gre za usta-
navljanje nove gospodarske družbe, za pri-
dobivanje statusa samostojnega podjetnika
oziroma kmeta.

6. Način in rok prijave
Vloge je potrebno dostaviti osebno ali

poslati s priporočeno pošiljko na naslov:
Agencija za razvoj, d.o.o., Cesta zmage
35b, 1410 Zagorje ob Savi.

Vloge morajo biti posredovane v zaprti
kuverti z oznako pošiljatelja ter z oznako:
Ne odpiraj – vloga “prezaposlovanje delav-
cev RZVZ”.

Komisija bo odpirala vloge, oddane do
vključno torka, 17. novembra 1998, v sejni
sobi Območne obrtne zbornice Zagorje, Ce-
sta zmage 35b, Zagorje, v četrtek, 19. apri-
la 1998 ob 10. uri.

Odpiranje vlog bo javno.
7. Postopek ocenjevanja vlog
Komisija za ocenjevanje vlog bo prosil-

ce, ki bodo oddali nepopolne vloge v osmih
dneh pisno pozvala k dopolnitvi vlog. Rok
dopolnitve je 15 dni. Vloge, ki ne bodo do-
polnjene v tem roku, se bodo zavrgle.

Komisija bo o dodelitvi subencij obvesti-
la prosilce, ki bodo izpolnjevali razpisne po-
goje, najkasneje v roku 45 dni po odpiranju
vlog.

V času od objave razpisa dalje bodo po-
tencialni prosilci lahko opravili razgovor s
presežnimi delavci RZVZ. V tem času bodo
prosilci lahko pridobili v primeru interesa s
strani presežnega delavca RZVZ dokazilo
le-tega, da se je pripravljen prezaposliti k
prosilcu. Potencialni prosilec mora interes
za razgovor z delavci RZVZ sporočiti na se-
dež Agencije za razvoj, d.o.o. (pisno, oseb-
no ali po telefonu).

S prosilci, katerim bodo dodeljene sub-
vencije, bo RZVZ sklenil pogodbo o dodeli-
tvi le-teh, ko bo znana višina proračunskih
sredstev za aktivne oblike prezaposlovanja,
opredeljena s pogodbo med RZVZ in Re-
publiko Slovenijo, Ministrstvom za gospo-
darske dejavnosti.

8. Začetek in trajanje javnega razpisa
Prosilci lahko zaprosijo za dodelitev sub-

vencije od dneva objave tega razpisa do
vključno 17. novembra 1998.

9. Razpoložljivost informacij
Vsa dodatna pojasnila in informacije so

na voljo na sedežu Agencije za razvoj,
d.o.o., Zagorje, Cesta zmage 35b, Zagorje
pri Ervini Blažič, tel. 0601/68-333, vsak
delovni dan od 7. do 11. ure, kjer lahko
interesenti dvignejo razpisno dokumentaci-

jo (razpis, vzorec pogodbe in kadrovska
struktura presežnih delavcev RZVZ, pred-
log dokazila) proti plačilu 2.000 SIT, ki jih
nakažejo na ŽR št. 52720-601-1420,
Agencija za razvoj, d.o.o. Na sedež Agenci-
je za razvoj, d.o.o., morajo interesenti spo-
ročiti tudi interes za razgovor z delavci
RZVZ.

Agencija občine Zagorje ob Savi
za razvoj, d.o.o.

Ob-7340
Proinženiring, d.o.o., Nova Gorica, Ki-

dričeva 9a, objavlja

zbiranje ponudb
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

rekonstrukcijo prostorov objekta
Krajevne skupnosti Prvačina v Prvačini

1. Naročnik: Krajevna skupnost Prvači-
na in Mestna občina Nova Gorica.

2. Predmet razpisa: izbira ponudnika
za izvajanje gradbeno-obrtniških, insta-
lacijskih del pri rekonstrukciji prostorov
objekta Krajevne skupnosti Prvačina v
Prvačini.

3. Dela se bodo izvajala s predvidenim
začetkom v mesecu novembru 1998 (po
podpisu pogodbe) in končala predvidoma
avgusta 1999.

4. Dokumentacija je na vpogled na Proin-
ženiringu, d.o.o., Nova Gorica, d.d., Kidri-
čeva 9a, Nova Gorica, do 23. 10. 1998.

5. Ponudba mora biti izdelana v skladu z
zahtevami iz razpisne dokumentacije.

6. Vrednost ponudbenih del je ocenjena
na: 40,000.000 SIT.

7. Merila za izbiro najugodnejših ponud-
nikov:

– ponudbena cena,
– reference,
– rok,
– kompletnost ponudbe,
– plačilni pogoji,
– ostale ugodnosti.
Investitor si pridržuje pravico, da dela

odda po delih, oziroma jih ne odda.
7. Ponudniki morajo dostaviti ponudbo z

vso potrebno dokumentacijo v zaprti kuverti
na naslov: Proinženiring, d.o.o., Nova Gori-
ca, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, z oz-
nako “Ne odpiraj – ponudba: Rekonstrukci-
ja prostorov Objekta KS Prvačina”. Rok za
oddajo ponudbe je 5. 11. 1998 do 14. ure.
Odpiranje ponudb bo istega dne ob 15. uri.

8. Stroške priprave ponudbe nosijo po-
nudniki sami.

9. Ponudniki bodo o rezultatih razpisa –
izbiri najugodnejših ponudnikov pisno ob-
veščeni v roku 20 dni za oddajo ponudb.

Proinženiring, d.o.o., Nova Gorica

Št. 44/98 Ob-7254
Mestna občina Velenje, Urad za negos-

podarske javne službe objavlja na podlagi
10. člena zakona o športu (Ur. l. RS, št.
22/98)

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 1999, ki jih
bo v letu 1999 občina sofinancirala iz

občinskega proračuna
I. Na razpisu lahko sodelujejo športna

društva, njihova združenja in drugi subjekti,

ustanovljeni na podlagi zakona o zavodih in
zakona o gospodarskih družbah, če imajo v
svoji dejavnosti registrirano izvajanje šport-
nih dejavnosti.

II. Iz proračunskih sredstev se bodo sofi-
nancirali naslednji programi:

1. Šport otrok in mladine:
– interesno športno vzgojo predšolskih

otrok, zlasti dejavnosti v okviru programa
športne značke “Zlati sonček”, plavalne te-
čaje, smučarski vrtec, športne delavnice,

– interesno športno vzgojo šoloobvez-
nih otrok, zlasti dejavnosti v okviru progra-
ma športne značke “Zlati sonček”, športno
šolo, počitniški program, organizacijo in iz-
vedbo šolskih športnih tekmovanj, itd.,

– interesna športna vzgoja mladine (or-
ganizacija in izvedba občinskih in državnih
tekmovanj).

2. Šport mladih, usmerjenih v kakovost-
ni in vrhunski šport, ki ima značaj rednega
športnega treniranja:

– dogovorjene programe individualnih in
kolektivnih športnih panog.

III. Športnokreativna dejavnost odraslih:
– športnorekreativne programe za odra-

sle,
– množične športnorekreativne akcije in

prireditve.
IV. Programi izpopolnjevanja strokovnih

delavcev.
V. Delovanje javnega športnorekreacij-

skega zavoda.
VI. Drugi za šport pomembni programi.
Predlagatelji programov morajo posre-

dovati natančen opis programa s predvide-
nim številom udeležencev, krajem izvajanja
programa in urnikom ter navedbo odgovor-
ne osebe.

Programi morajo biti finančno ovredno-
teni in navedeni viri sofinanciranja.

Predlagatelji morajo programu priložiti iz-
polnjen vprašalnik, ki ga dobijo na naslovu:
Mestna občina Velenje, Urad za negospo-
darske javne službe Titov trg 1, IV. nad-
stropje, soba 59, področje športa, Velenje.

Rok za prijavo na razpis je do 5. 1.
1999.

Izbrane programe bomo sofinancirali na
podlagi meril in kriterijev za sofinanciranje
športnih programov iz občinskega prora-
čuna.

Kandidirajo lahko zavodi, društva, zveze
in druge neprofitne organizacije, ki imajo
sedež v Mestni občini Velenje in sta od nji-
hove registracije že pretekli dve leti.

Prednost pri izboru bodo imeli izvajalci
neprofitnih organizacij in zavodov.

Z izbranimi izvajalci bodo podpisane po-
godbe po sprejetju proračuna za leto
1999, ko bo tudi znana višina odobrenih
sredstev.

Prijave je potrebno poslati na naslov:
Mestna občina Velenje, Urad za negospo-
darske javne službe, Področje športa, Titov
trg 1, p.p. 97, 3322 Velenje.

Mestna občina Velenje
Urad za negospodarske javne službe

Št. 15-109/98 Ob-7255
Mestna občina Novo mesto, Sekretariat

za izobraževanje, vzgojo, zdravstvo in so-
cialne zadeve, Novi trg 6, 8000 Novo me-
sto, objavlja
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razpis
nagrad na področju inovacijske in

raziskovalne dejavnosti za leto 1998 v
Mestni občini Novo mesto

Nagrade razpisujemo za naslednja po-
dročja:

– 8 nagrad za raziskovalne dosežke in
inovacijsko delo,

– 2 nagradi za mentorsko delo z mla-
dimi,

– 2 nagradi za raziskovalno delo mladih,
– 1 nagrada za življenjsko delo.
Rok za oddajo prijav je do vključno 26.

oktobra 1998.
Prijave pošljite na naslov: Mestna občina

Novo mesto, Sekretariat za izobraževanje,
vzgojo, zdravstvo in socialne zadeve, Novi
trg 6, 8000 Novo mesto, s pripisom “nagra-
de za inovacijsko in raziskovalno delo – ne
odpiraj”.

Predlogi morajo vsebovati naslednje po-
datke:

– podatke o predlagatelju (podjetje, za-
vod,...),

– podatke o kandidatu (ime, priimek,
rojstni podatki, EMŠO, davčna številka, šte-
vilka tekočega oziroma žiro računa, domači
naslov, izobrazba, delovno mesto),

– navedba področja – za katero od raz-
pisanih nagrad predlagate kandidata,

– utemeljitev predloga:
– utemeljitev predloga naj ne bo le

informacija o inovaciji ali raziskovalnem do-
sežku, pač pa utemeljitev kandidatovega
dela oziroma njegove zasluge za inovacijo
ali raziskovalni dosežek. Pričakujemo po-
datke o uporabnosti in trženju izdelkov, ki
so rezultat inovacij oziroma raziskovalnega
dela;

– za mentorsko delo z mladimi mora
biti iz utemeljitve med drugim razvidno tudi
koliko časa je kandidat že mentor in kakšne
rezultate so dosegli mladi pod njegovim
mentorstvom. Po možnosti priložite kopije
priznanj, ki so jih dobili mladi ali kakšen
drug dokument, iz katerega bo razvidno, da
so mladi prejeli nagrade pod mentorstvom
predlaganega kanddiata;

– predlog za raziskovalno delo mla-
dih naj ne temelji le na prijavljeni raziskavi,
pač pa naj prikaže celotno aktivnost kandi-
data na področju raziskovalne dejavnosti
(udeležba na raziskovalnih taborih, tekmo-
vanjih, itd.). Za utemeljitev predloga priloži-
te kopije dokumentov;

– predlog za življenjsko delo naj
vsebuje dokumentirane podatke, iz katerih
bodo razvidni izjemni dosežki, dolgoletno
delo in poseben pomen dela kandidata na
področju  inovacijske  oziroma  raziskoval-
ne  dejavnosti  za  Mestno  občino  Novo
mesto.

Dodatne informacije nudi Sekretariat za
izobraževanje, vzgojo, zdravstvo in socialne
zadeve Mestne občine Novo mesto (Suza-
na Virc, tel. 317-160).

Mestna občina Novo mesto
Sekretariat za izobraževanje, vzgojo,

zdravstvo in socialne zadeve

Št. 6/98 Ob-7363
Na podlagi 8. in 10. člena zakona o špor-

tu (Ur. l. RS, št. 22/98) objavlja Ministrstvo
za šolstvo in šport

javni razpis
zbiranja predlogov za sofinanciranje
izvajanja izbranih letnih programov
skupnih nalog na področju športa v

letu 1999.
1. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji

izvajalci športnih programov:
1.1. nacionalne panožne športne zve-

ze v skladu z 8. členom zakona o športu in
zveze športnih društev, ki jih ustanovijo druš-
tva za posamezna območja, Združenje slo-
venskih športnih društev v Italiji, Slovenska
športna zveza v Avstriji in Zveza Slovencev
na Madžarskem;

1.2. Olimpijski komite Slovenije;
1.3. zavodi, gospodarske družbe, za-

sebniki in druge organizacije, registrirane
za opravljanje dejavnosti v športu;

1.4. ustanove, ki so ustanovljene za
opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne in neprofitne;

1.5. vrtci, osnovne šole, poklicne,
srednje tehnične in srednje strokovne šole,
gimnazije, višje strokovne šole in visokošol-
ski zavodi.

2. Predmet razpisa je zbiranje predlo-
gov za sofinanciranje izvajanja naslednjih let-
nih programov skupnih nalog:

2.1. Naloge, skupne vsem segmen-
tom športa:

2.1.1. delovanje Olimpijskega komi-
teja Slovenije, zveze športnih društev, ki jih
ustanovijo društva za posamezne športne
panoge in drugih asociacij v športu ter iz-
vedba njihovih programov;

2.1.2. šolanje in izpopolnjevanje stro-
kovnih kadrov;

2.1.3. informatika v športu;
2.1.4. znanstveno-raziskovalna dejav-

nost v športu;
2.1.5. informiranje o športu v me-

dijih;
2.1.6. založniška dejavnost v športu;
2.1.7. propagandna dejavnost v

športu;
2.1.8. razvojno-raziskovalna dejav-

nost, meritve, analize in svetovanja;
2.1.9. mednarodna dejavnost v

športu;
2.2. Športna vzgoja otrok in mladine,

usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport:
2.2.1. strokovni kader za delo v šport-

nih šolah za nadarjene otroke do 18 let, na
podlagi meril za vrednotenje programov na
področju športa, ki se sofinancirajo iz dr-
žavnega proračuna.

Naziv športne šole za posamezno
športno panogo lahko pridobi izvajalec (na-
cionalna športna zveza, klub, šola, podjet-
je ali zasebnik), če zadosti prostorskim,
kadrovskim in drugim zahtevam za strokov-
no izpeljavo programa, ki jih določi nacio-
nalna športna zveza v dogovoru z Mini-
strstvom za šolstvo in šport. Predlog pro-
grama mora utemeljiti nacionalna športna
zveza z vidika nacionalnega pomena in po-
tencialov športne šole (kadrovski, strokov-
ni in prostorski). Sofinancirali bomo samo
strokovne kadre z ustrezno visoko ali višjo
strokovno izobrazbo.

2.3. Vrhunski šport
2.3.1. priprave in nastopi športnikov

svetovnega in mednarodnega razreda ter
perspektivnih športnikov, ko gre za nastope

slovenskih članskih reprezentanc in repre-
zentanc mlajših kategorij na evropskih in
svetovnih prvenstvih, Univerziadi in tekmo-
vanjih pod okriljem Mednarodnega Olimpij-
skega komiteja.

2.4. Interesna športna vzgoja otrok in
mladine

2.4.1. sklepna tekmovanja osnovnih
šol, srednjih šol, šol s prilagojenim progra-
mom in univerz ter ISF tekmovanja.

2.5. Športna rekreacija
2.5.1. državni programi za promocijo

športne rekreacije.
2.5.2. programi krovnih organizacij

športne rekreacije, namenjenih povečanju
števila članstev v njihovih športnih organiza-
cijah.

2.6. Šport invalidov
2.6.1. državni programi za promocijo

športa invalidov.
3. Predlogi za sofinanciranje posamez-

nih programov skupnih nalog pod točkami:
2.1. mora vsebovati:
3.1. program, ki ga potrdi pristojni or-

gan (skupščina ali izvršni odbor izvajalca) in
v katerem so opredeljeni tudi vsi predvideni
viri za njegovo realizacijo,

3.2. izpolnjen obrazec Programi
skupnih nalog ’99;

2.5. in 2.6. morajo vsebovati:
3.3. projekt programa promocije

športa v državi z naslednjimi cilji: ozavešča-
nje državljanov in državljank o pomenu špor-
ta za zdravje, vključevanje čim večjega šte-
vila državljanov in državljank v športno aktiv-
nost in seznanjanjem državljanov in držav-
ljank z različnimi možnostmi vključevanja v
športno aktivnost.

3.4. finančno konstrukcijo z vsemi viri
in predvidenim deležem sofinanciranja mini-
strstva, pristojnega za šport;

2.2. morajo biti izpolnjeni na obrazcu
Športne šole nacionalnega pomena ’99.

4. Ministrstvo zašolstvo in šport bo na
podlagi prispelih predlogov in v skladu z
merili za vrednotenje programov skupnih na-
log, ki se financirajo iz državnega proračuna
oblikovalo letni načrt za sofinanciranje pro-
gramov iz sredstev državnega proračuna za
leto 1999.

5. Predlagatelji dobijo obrazce iz
3.2. točke na sedežu sektorja za šport, Ce-
lovška 25, Ljubljana.

6. Rok za oddajo predlogov je 10. ja-
nuar 1999.

7. Predlogi morajo vsebovati predpisa-
no dokumentacijo in biti poslani na naslov
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo
in šport, Sektor za šport, Celovška 25, Ljub-
ljana, v zaprtih ovojnicah, na katerih mora
biti naveden program in naziv (ime) predla-
gatelja, s pripisom proračun 1999.

8. Z izbranimi izvajalci letnega programa
športa bomo po sprejemu proračuna za leto
1999 sklenili pogodbe.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-7386
Na podlagi zakona o Slovenski razvojni

družbi in programu prestrukturiranja podjetij
(Ur. l. RS, št. 39/97) v skladu s poslovnim
načrtom družbe ter na podlagi sklepa upra-
ve družbe od 5. 10. 1998, objavlja Sloven-
ska razvojna družba, d.d., Dunajska 160,
Ljubljana
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javni razpis
razvojnega projektnega financiranja

I. Predmet razpisa in višina razpisnih
sredstev je dodeljevanje posojil, kapitalsko
vlaganje in izdajanje poroštev v skupnem
znesku 1.500,000.000 SIT za:

– razvoj novega proizvoda oziroma teh-
nologije,

– proizvodnjo in trženje proizvodov in
storitev na podlagi lastnega razvoja in novih
tehnologij,

– prenos raziskovalno razvojnih rezulta-
tov in invencij v gospodarsko izkoriščanje,

– ustanavljanje gospodarskih družb na
podlagi novih lastnih proizvodov in tehno-
logij,

– povečanje kvalitete proizvodnje in nje-
ne konkurenčnosti, ki temlji na novi lastni
tehnologiji in invencijah.

II. Razpisni pogoji
1. Projekti morajo biti povezani s tehnič-

no-tehnološko noviteto, ki je rezultat doma-
čega razvojno raziskovalnega dela oziroma
inventivnosti in katere rezultat bo povečana
dodana vrednost in konkurenčna prednost.

2. Na javni razpis se lahko prijavijo vse
slovenske pravne osebe, samostojni pod-
jetniki posamezniki in fizične osebe kot usta-
novitelji novih gospodarskih družb, ki bodo
ustrezale razpisnim pogojem. Kadar sode-
lujejo pri javnem razpisu samostojni podjet-
niki in fizične osebe, je sklep o odobritvi
ene od oblik financiranja sprejet pod odlož-
nim pogojem, da bo prosilec najkasneje v
času 6 mesecev po odobritvi ustanovil gos-
podarsko družbo v eni izmed pravno veljav-
nih oblik.

3. V projektu opredeljen čas do začetka
prodaje izdelka oziroma storitve ni daljši od
enega leta.

4. Projekti morajo biti ekološko nesporni.
III. Finančni pogoji dodeljevanja posojil,

vlaganj in izdaje poroštev
1. S posojilom oziroma poroštvom po

tem razpisu je mogoče kriti do 75% predra-
čunskih sredstev posameznega projekta.
Predračunska sredstva projekta se lahko
nanašajo le na sredstva potrebna za realiza-
cijo projekta od prijave dalje.

2. Posamično posojilo, kapitalski vložek
oziroma poroštvo lahko znaša najmanj 10
milijonov SIT oziroma največ 150 milijonov
SIT. V primeru dodelitve različnih oblik sred-
stev se omejitvi nanašata na vsoto vseh.

3. SRD sodeluje v osnovnem kapitalu
drugih gospodarskih družb, tako da pred-
stavlja njen vložek najmanj 10% v osnov-
nem kapitalu teh družb, praviloma pa nad
50%, tako da so SRD zagotovljene uprav-
ljalske pravice.

4. Doba za odplačilo posojila znaša do 7
let, pri čemer lahko traja moratorij na odpla-
čevanje glavnice do dveh let od dneva ko-
riščenja posojila. Poroštvo je lahko izdano
le za posojilo, katerega pogoji so v okviru
pogojev prvega stavka te točke.

5. Letna obrestna mera za posojila je
določena kot seštevek izhodiščne obrestne
mere in premije za tveganje. Izhodiščna
obrestna mera znaša TOM + 2,5%. Premija
za tveganje je določena v razponu od 0 do
7% odvisno od stopnje tveganja.

6. Slovenska razvojna družba zaračuna-
va nadomestilo za svoje stroške, in sicer:

– stroški obdelave vloge in spremljanje
posojila oziroma poroštva v višini 0,5% I
0,25% × N, pri čemer je N število let posoji-
la oziroma poroštva,

– stroški obdelave vloge naložbe v višini
1,2% od vložka.

IV. Zavarovanje posojila in izdaje poroštva
1. Za zavarovanje posojila ali poroštva je

posojilojemalec dolžan zagotoviti poleg ak-
ceptnih nalogov in menic tudi enega ali več
naslednjih instrumentov zavarovanja:

– bančna garancija,
– vpis hipoteke na nepremičninah,
– zastava premičnega premoženja ozi-

roma deleži družbe,
– drugi primerni dogovorjeni instrumenti

zavarovanja.
V. Kriteriji po izbiri
1. Slovenska razvojna družba bo izbrala

projekte, ki ustrezajo pogojem razpisa in za
katere na podlagi predložene dokumentaci-
je oceni, da bodo zagotavljali primerne eko-
nomske rezultate. Razvojni naložbeni pro-
jekti bodo zajemali:

– naložbe v novoustanovljena in mala
podjetja,

– naložbe v razvojne projekte obstoječih
velikih in srednje velikih podjetij.

2. Poleg splošnega kriterija iz prve toč-
ke tega poglavja bodo imeli pri izbiri pred-
nost projekti oziroma podjetja, ki:

a) so bili prijavljeni na javni razpis za zbi-
ranje ponudb za pridobitev subvencij za raz-
vojno tehnološke spodbude v gospodarstvu
v letu 1998, ki ga je objavilo Ministrstvo za
znanost in tehnologijo RS (MZT) v Uradnem
listu RS, št. 15 z dne 27. 2. 1998 in so bili
v skladu s kriteriji imenovanega javnega raz-
pisa pozitivno ocenjeni;

b) so bili izbrani v program prestrukturi-
ranja podjetij po javnem razpisu Slovenske
razvojne družbe, d.d., (Ur. l. RS, št. 3/98 z
dne 17. 1. 1998) in potrjeni s strani vlade
RS na seji 28. 5. 1998;

c) so vključeni v programe, ki jih izvaja
Slovenska razvojna družba, d.d.

3. Poleg navedenega bodo pri izbiri upo-
števani predvsem projekti, ki:

– so izvozno usmerjeni,
– delujejo v tržnem segmentu, ki je del

rastoče globalne industrije,
– imajo realno možnost za dolgoročno

konkurenčno prednost na globalnem trgu,
– temeljijo na ustreznih slovenskih razi-

skovalnih, razvojnih in proizvodnih poten-
cialih,

– vključujejo povezave z raziskovalnimi
organizacijami,

– imajo v strukturi stroškov razvoja po-
memben delež stroški razvojnega dela (raz-
voj ni kapitalsko intenziven),

– ne predvidevajo porabe sredstev za
stavbe ipd.,

– imajo krajši čas do začetka prodaje
izdelka oziroma storitve,

– omogočajo dolgoročnejši razvoj in več-
jo konkurenčnost gospodarskega subjekta,

– vključujejo dolgoročno ohranjanje de-
lovnih mest, dodatno zaposlovanje in tudi
izobraževanje kadrov, upoštevajoč pri tem
tudi pomembnost projekta za regijo,

– imajo višjo bruto dodano vrednost iz-
delka,

– imajo zagotovljen večji delež lastnih
sredstev,

– imajo vložena sredstva proizvodnih in
drugih (kupci, dobavitelji) partnerjev,

– zagotavljajo večjo zanesljivost vrača-
nja vloženih sredstev,

– kažejo boljši odnos med pričakovani-
mi ekonomskimi rezultati ter vlaganji in oce-
njenim rizikom,

– se jih lahko ocenjuje in spremlja loče-
no od drugih dejavnosti pravne osebe,

– omogočajo fazno izvajanje, kontrolira-
nje in financiranje posameznih faz.

Pri naložbah v novoustanovljena in mala
podjetja bodo imeli dodatno prednost pro-
jekti, ki:

– vključujejo povezovanje z večjimi pro-
izvodnimi in/ali prodajnimi partnerji (veliki
brat),

– imajo v primeru vlaganja vnaprej pred-
viden izhod (tj. odkup deleža Slovenske raz-
vojne družbe) in v obdobju do izhoda pred-
vidijo prenos upravljanja na Slovensko raz-
vojno družbo.

VI. Vsebina vloge za prijavo na razpis
1. Vloga v pisni obliki mora vsebovati:
a) Prijavo za razvojno projektno financi-

ranje (obrazec SRD R-2/98-1),
b) Opis razvojnega projekta (navodilo

SRD R-2/98-2),
c) Predstavitev družbe nosilke razvojne-

ga projekta s prilogami (obrazec SRD
R-2/98-3),

d) Poslovni načrt družbe z vključenim raz-
vojnim projektom (navodilo SRD R-2/98-4).

Prijavitelji iz V/2a točke pri opisu razvoj-
nega projekta pod VI/1b točko predložijo
kopijo prijavne dokumentacije na javni raz-
pis Ministrstva za znanost in tehnologijo,
prijavitelji iz V/2b točke namesto poslovne-
ga načrta z vključenim razvojnim projektom
pod VI/1d točko predložijo izoblikovan pro-
gram prestrukturiranja podjetja.

2. Kadar gre za ustanavljanje novih gos-
podarskih družb na podlagi novih, lastnih
proizvodov in tehnologij, navede ustanovi-
telj v vlogi svoje podatke iz 1.a, b, in c. toč-
ke tega poglavja, podatki iz 1.d točke po-
glavja pa se smiselno nanašajo na družbo,
ki jo ustanovitelj želi ustanoviti.

3. Kadar da vlogo samostojni podjetnik
posameznik ali pa fizična oseba, mora le-ta
pridobiti status pravne osebe najkasneje v
šestih mesecih od sprejetega sklepa o odo-
britvi ene od oblik financiranja.

VII. Prijava na razpis in razpisni rok
1. Interesenti dobijo obrazce za prijavo

in navodila za pripravo gradiv z zahtevano
vsebino določeno z razpisnimi pogoji in vse
potrebne informacije v zvezi s tem na sede-
žu Slovenske razvojne družbe, Dunajska
160, Ljubljana.

2. Razpis je odprt do preklica, oziroma
do porabe namenskih sredstev, najkasneje
pa do 30. 11. 1998. Če bodo sredstva po-
rabljena pred tem datumom, bo obvestilo o
tem objavljeno v Uradnem listu RS. Z dnem
objave tega obvestila je javni razpis zaprt.
Pisne vloge, ki ustrezajo vsebini, določeni z
razpisnimi pogoji, se štejejo kot pravoča-
sne, če so prispele na Slovensko razvojno
družbo do 30. 11. 1998 oziroma do obve-
stila v Uradnem listu RS da je razpis zaprt.

3. Vloge je potrebno oddati priporočeno
ali osebno na sedežu sklada v zaprti ovojni-
ci pod oznako: “Prijava na javni razpis
R-2/98”.
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VIII. Postopek pri izbiri vlog
1. Postopek pri izbiri vlog je opredeljen

v pravilniku Slovenske razvojne družbe o
izvajanju javnih razpisov razvojnega projekt-
nega financiranja.

IX. Druga določila razpisa
1. Pri obravnavi in dodeljevanju sredstev

se upoštevajo določila pravilnika Slovenske
razvojne družbe o izvajanju javnih razpisov
razvojnega projektnega financiranja.

2. Slovenska razvojna družba si pridržu-
je pravico ne izbrati nobenega projekta, ko-
likor ne bo primernih vlog.

3. Vse dodatne informacije dobite na na-
slovu: Slovenska razvojna družba, d.d., Du-
najska 160, 1001 Ljubljana. Kontaktna ose-
ba v Slovenski razvojni družbi je Vesna Ga-
brijel, tel. 18-94-858.

Slovenska razvojna družba, d.d.,
Ljubljana

Št. 3777 Ob-7415
Na podlagi sklepa Vlade Republike Slov-

enije in soglasja Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano objavljamo

javni razpis
za izbiro najugodnejših ponudnikov za
nakup vina s slovenskim geografskim
poreklom iz državnih blagovnih rezerv

1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-
faksa: Zavod Republike Slovenije za bla-
govne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, tel.
061/168-35-55, faks 061/168-31-67.

2. Predmet razpisa: prodaja do 20 mio
litrov vina s slovenskim geografskim pore-
klom za izvoz na neobičajne trge za izvoz
slovenskih vin. Vrsta, količina, kvaliteta in
kraj skladiščenja je naveden v razpisni do-
kumentaciji.

3. Rok prevzema vina: sukcesivno od
podpisa pogodbe, vendar najkasneje do
15. 5. 1999.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane pri ocenjevanju ponudb v na-
slednjem vrstnem redu:

– količina vina, ponujena v odkup; mini-
mum 10.000 litrov;

– cena s plačilnimi pogoji;
– države, v katere se bo vino izvozilo;
– dinamika odkupa vina;
– reference;
– bonitetna informacija o ponudniku.
5. Rok, v katerem lahko ponudniki pred-

ložijo ponudbe: upoštevane bodo ponud-
be, ki bodo predložene najkasneje do
6. 11. 1998 do 14. ure, na Zavod Republi-
ke Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska
106, Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba za nakup vina
– Ne odpiraj” in številko objave javnega raz-
pisa v Uradnem listu RS ter z navedbo pred-
meta razpisa.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 9. 11. 1998
ob 9. uri, na Zavodu Republike Slovenije za
blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana,
I. nadstropje – v prostorih restavracije.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 12. 11. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, kont. oseba tajništvo,
Dunajska 106, Ljubljana, tel.
061/168-35-55, faks 061/168-31-67, v
času od  21. 10. do 23. 10. 1998, po ceni
20.000 SIT. Sredstva ponudniki nakažejo
na žiro račun št. 50101-603-402300.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije ponudniki dobijo na

Zavodu Republike Slovenije za blagovne re-
zerve, kont. osebi Karmen Verbovšek in Loj-
ze Černe, Dunajska 106, Ljubljana, tel.
061/168-35-55, faks 061/168-31-67.

10. Ponudba mora veljati do 30. 11.
1998.

Datum objave razpisa: 16. 10. 1998.
Predvideni datum objave izida javnega

razpisa: 20. 11. 1998.
11. Zavod si pridržuje pravico, da v pri-

meru, da z Ministrstvom za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano, pravočasno ne sklene
ustrezne pogodbe, ne izbere nobenega po-
nudnika.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Št. 373/98 Ob-7416
Na podlagi določil zakona o izvrševanju

proračuna Republike Slovenije za leto 1998
(Ur. l. RS, št. 34/98), proračuna RS za leto
1998 in odredbe o načinu oddajanja sub-
vencij, dotacij in drugih transferov iz sred-
stev proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 5/98) Ministrstvo za malo gospo-
darstvo in turizem, Trg svobode 3, Maribor,
objavlja

javni razpis
za sofinanciranje podiplomskega

študija podjetništva
Razpoložljiva sredstva iz proračunske po-

stavke 4127-usposabljanje za področje ma-
lega gospodarstva bodo 5,000.000 SIT.

1. Predmet razpisa
Ministrstvo za malo gospodarstvo in turi-

zem (v nadaljevanju: ministrstvo) bo sofi-
nanciralo podiplomski študij podjetništva v
študijskem letu 1998/99 z namenom pos-
peševati razvoj malega gospodarstva.

2. Pogoji in merila
Ministrstvo sofinancira 50% šolnine

celotnega podiplomskega študija podjet-
ništva na slovenskih fakultetah, kjer pote-
kajo ustrezni podiplomski programi študija
podjetništva ali drugi programi, ki bi se
lahko koristno uporabljali pri pospeševanju
razvoja malega gospodarstva in podjet-
ništva.

Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki
bodo predložili potrdilo fakultete ali visoko-
šolske ustanove o vpisu v skladu z določili
predhodnega odstavka.

Prednost pri dodelitvi sofinanciranja bo-
do imeli udeleženci razpisa:

– ki bodo imeli boljše reference,
– ki se bodo pogodbeno obvezali, da

bodo v magistrskih nalogah obravnavali te-
meljna in aktualna vprašanja, ki jih bo v tret-
jem semestru študija razpisalo ministrstvo,

– ki vodijo lastna mala podjetja ali so
zaposleni v njih, ali so zaposleni oziroma
delujejo v svetovalnih podjetjih, upravnih or-
ganih, strokovnih ustanovah in drugih sredi-

nah s področja malega gospodarstva in pod-
jetništva.

Sofinanciranje študija podjetništva je del
dolgoročne politike ministrstva s katerim želi
zagotoviti čim več visoko strokovnih kadrov
za delovanje na področju malega gospo-
darstva in mu čim bolj enakomerno približati
storitve in pomoč specializiranih strokovnih
kadrov, zato bo pri dodeljevanju sredstev
kot prednost zastopalo tudi enakomeren te-
ritorialni princip.

3. Vsebina vloge
Udeleženec razpisa mora predložiti:
– prijavo na razpis,
– življenjepis,
– opis programa študija, ki ga bo vpisal

prosilec,
– obrazložitev o namenu in ciljih odloči-

tve o podiplomskem študiju podjetništva,
– potrdilo fakultete ali visokošolske usta-

nove o vpisu,
– dosedanje strokovne reference udele-

ženca.
4. Rok za prijavo
Razpis traja do 6. 11. 1998. Komisija

ministrstva za dodeljevanje sredstev za sofi-
nanciranje podiplomskega študija podjetniš-
tva bo pri nadaljnji obravnavi upoštevala sa-
mo popolne ponudbe, ki bodo oddane do
dne 6. 11. 1998 v tajništvu ministrstva, Ljub-
ljana, Kotnikova 5/II., soba 36 do 14. ure
ali ponudbe prejete po pošti s poštnim ži-
gom 6. 11. 1998.

Kuverta s prijavo naj ima oznako “Ne
odpiraj! Prijava na razpis - Sofinanciranje
podiplomskega študija podjetništva“.

Nepravočasnih in nepravilno pripravlje-
nih oziroma oddanih ponudb komisija ne bo
obravnavala in bodo vrnjene ponudnikom.

Javno odpiranje ponudb bo 9. 11. 1998
v prostorih ministrstva, soba 36 ob 10. uri.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
20 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Dodatne informacije posreduje mag. Pri-
mož Pohleven, tel. 061/178-32-36 ali
061/178-32-30 vsak torek od 10. do
12. ure.

Ministrstvo
za malo gospodarstvo in turizem

Objave
delniških družb

Št. 153-02 Ob-7403
Na podlagi petega odstavka 84. člena

zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 32/93
in 1/96) in 22. člena statuta Ekološko raz-
vojnega sklada Republike Slovenije, d.d.,
(Ur. l. RS, št. 44/96 in 75/97) objavljamo

vpis novo izdanih delnic za povečanje
osnovnega kapitala

Ekološko razvojnega sklada Republike
Slovenije, d.d., Ljubljana

1. Vlada RS je na svoji 76. seji dne
24. 9. 1998 na predlog upravnega odbora
Ekološko razvojnega sklada Republike Slo-
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venije, d.d., Ljubljana (v nadaljnjem besedi-
lu: sklad) sprejela sklep, da sklad izda
10.456 delnic šeste emisije z nominalno
vrednostjo posamezne delnice 100.000 SIT
v skupnem znesku 1.045,600.000 SIT na
dan 1. 1. 1998.

2. Delnice glasijo na ime Republike Slo-
venije, so navadne, niso v pravnem prome-
tu in so v nematerializirani obliki.

3. Delnice šeste emisije se zavedejo v
delniško knjigo. Do 1. 1. 1998 je sklad iz-
dal 45.340 delnic prve, druge, tretje, četrte
in pete emisije z nominalno vrednostjo
100.000 SIT.

Ekološko razvojni sklad
Republike Slovenije

predsednik upravnega odbora

Ob-7263
Na podlagi 36. člena statuta delniške

družbe Tekstilna tovarna Motvoz in platno,
d.d., uprava, sklicuje

2. redno sejo skupščine
družbe Tekstilna tovarna Motvoz in

platno, d.d., Grosuplje,
ki bo dne 17. 11. 1998 ob 12. uri, na

sedežu družbe, Taborska 34, Grosuplje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupšči-
na sklepčna. Skupščina na predlog uprave
izvoli predsednika skupščine in dva prešte-
valca glasov. Seji prisostvuje vabljeni notar.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe za leto 1997.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo uprave o poslovanju družbe
za leto 1997 z mnenjem nadzornega sveta
ter mnenjem revizorja.

3. Obravnava in odločanje o pokrivanju
izgube preteklih let.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme predlagano
pokrivanje izgube.

4. Informacija o tekočem poslovanju
družbe v letu 1998.

Predlog sklepa: sprejme se informacija
uprave o tekočem poslovanju družbe v letu
1998.

5. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme predlagane
spremembe in dopolnitve statuta družbe.

6. Imenovanje revizijske družbe za leto
1998.

Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 1998 se na predlog nadzornega sveta
imenuje START – Revizijska hiša, Družba za
revizijo in davčno svetovanje, d.o.o., Ljub-
ljana.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe vsak delovnik od
8. do 12. ure od dneva objave sklica do
dne zasedanja skupščine.

Nasprotni ali dopolnilni predlogi delni-
čarjev k posameznim točkam dnevnega re-

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

da morajo biti v pisni obliki z obrazložitvijo
oddani najpozneje sedem dni po objavi skli-
ca skupščine v tajništvo družbe.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Poobla-
stilo mora biti pisno in dostavljeno družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.
Pooblastila se deponirajo na sedežu druž-
be.

Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
je dolžan prijaviti udeležbo na skupščini vsaj
tri dni pred zasedanjem. Če ob napovedani
uri skupščina ne bo sklepčna bo ponovno
zasedanje skupščine z istim dnevnim re-
dom istega dne ob 13. uri v istih prostorih.
V tem primeru bo skupščina sklepčna ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Tekstilna tovarna Motvoz in platno,
d.d.,

uprava

Ob-7264
Na podlagi 7.3. točke statuta družbe Lju-

tomerčan, kmetijstvo in predelava, d.d., Lju-
tomer, Kidričeva ulica 2, začasna uprava –
direktor družbe, sklicuje

1. skupščino delniške družbe
Ljutomerčan, kmetijstvo in predelava,

d.d.,
ki bo dne 25. 11. 1998 ob 13. uri v

prostorih družbe Ljutomerčan v Ljutomeru,
Kidričeva ulica 2.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev zasedanja in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine in ugoto-

vitev sklepčnosti.
Predlog sklepa začasne uprave in zača-

snega nadzornega sveta: za predsednika
skupščine se izvoli Janez Perš, dipl. prav-
nik, za preštevalca glasov se izvolita Sonja
Feuš in Mira Makoter, za notarja se imenuje
mag. Andrej Rošker.

3. Poročilo o poteku lastninske preo-
brazbe podjetja Ljutomerčan, p.o., v druž-
bo Ljutomerčan, d.d.

Skupščina se seznani s poročilom o po-
teku lastninske preobrazbe podjetja Ljuto-
merčan, p.o., v družbo Ljutomerčan, d.d.

4. Obravnava in sprejem poročila o po-
slovanju družbe za poslovna leta 1993,
1994, 1995, 1996 in 1997.

Na predlog začasne uprave in ob pozitiv-
nem mnenju začasnega nadzornega sveta
in revizorja se sprejme sklep: sprejme se
letno poročilo za poslovna leta 1993, 1994,
1995, 1996 in 1997.

5. Obravnava in sprejem sklepa o pokri-
vanju izgube za poslovna leta 1993, 1994,
1995, 1996 in 1997.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: izguba za poslov-
na leta 1993, 1994, 1995, 1996 in 1997 v
višini 436,110.477,04 SIT in revalorizacija
le-te v višini 75,667.995,67 SIT se pokrije
v skladu z 8.6. točko slovenskih računo-
vodskih standardov v breme rezerv družbe
v višini 272,317.325,30 SIT in revaloriza-
cijskega popravka rezerv v višini
239,461.147,41 SIT.

6. Volitve članov nadzornega sveta ter
seznanitev skupščine s člani nadzornega
sveta, ki jih je izvolil svet delavcev.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta:

V nadzorni svet se izvolijo:
1. Dušan Brejc,
2. Milan Koren,
3. Janko Siranko,
4. Alojz Slavič.

7. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1998.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: za revizorja za poslovno leto 1998 se
imenuje AUDIT, družba za revizijo in sveto-
vanje, d.o.o., Murska Sobota.

8. Določitev nagrad članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: nagrade članom
nadzornega sveta v obliki sejnine znašajo:

– za predsednika 30.000 SIT,
– za člane 25.000 SIT.
9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej

glasujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in
zastopniki, ki prijavijo svojo pisno udeležbo
vključno do 22. 11. 1998 upravi družbe
Ljutomerčan.

Pooblastilo mora biti pisno in je ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Udeležence vabimo, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred začetkom zase-
danja. Ob prihodu se v sprejemni pisarni
prijavijo z osebno izkaznico ali drugim iden-
tifikacijskim dokumentom ter prevzamejo
gradivo, potrebno za glasovanje.

Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak
delovni dan od 8. do 12. ure v tajništvu na
sedežu družbe.

Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zako-
niti zastopniki lahko v sedmih dneh po obja-
vi sklica skupščine s priporočeno pošto poš-
ljejo začasni upravi utemeljene nasprotne
predloge in dopolnilne predloge.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovitev zasedanja uro ka-
sneje istega dne in v istih prostorih. Skupšči-
na bo v tem primeru odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Vljudno vabljeni!
Ljutomerčan,

kmetijstvo in predelava, d.d.,
začasna uprava – direktor

Št. 2/98 Ob-7291
Na podlagi 7.3. točke statuta družbe

TP Potrošnja, d.d., Kidričeva 1, Zagorje
ob Savi, začasna uprava družbe vabi delni-
čarje na

1. sejo skupščine
družbe TP Potrošnja, d.d., Kidričeva 1,

Zagorje ob Savi,
ki bo v četrtek, dne 19. 11. 1998 ob

13. uri v seminarski sobi Hotela Medijske
Toplice, d.o.o., Medijske Toplice, d.o.o.,
Medijske Toplice 1, Izlake.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave in začasnega nadzornega sveta se
imenuje za predsednika skupščine Danica
Klemenc, za preštevalca glasov pa Tanja
Poljšak in Simona Škrabanja.
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Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Miro Bregar.

3. Sprejem  poslovnika  o  delu  skup-
ščine.

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:

1. Po stanju 31. 12. 1997 se izguba
iz leta 1993 v višini 25,350.194,36 SIT, iz
leta 1995 v višini 3,647.213,96 SIT in iz
leta 1996 v višini 29,362.874,08 SIT krije
sorazmerno iz rezerv v višini
25,194.133,91 SIT, revalorizacije rezerv v
višini 29,868.792,53 SIT, prenesenega do-
bička iz preteklih let v višini 1,768.316,56
SIT in njegove revalorizacije v višini
1,529.039,40 SIT.

2. Ostanek prenesenega dobička z
revalorizacijo iz preteklih let po stanju
31. 12. 1997 v višini 1,407.146,96 SIT se
razporedi v rezerve.

3. Izguba iz leta 1997 v viši-
ni1,358.517,15 SIT ostane nepokrita.

7. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se za revizorja družbe za
poslovno leto 1998 imenuje revizijska hiša
EPIS, d.o.o., podjetje za revizijo in svetova-
nje, Celje.

8. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se razrešijo člani zača-
snega nadzornega sveta in izvolijo predla-
gani člani nadzornega sveta.

Skupščina je seznanjena, da je svet de-
lavcev imenoval v nadzorni svet svojega
predstavnika.

9. Določitev sejnin za člane nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
določi sejnine članom nadzornega sveta v
višini 30.000 SIT neto za predsednika in
20.000 SIT neto za člane 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 pred sejo skupščine prijavili svo-
jo udeležbo na sedežu uprave družbe in so
vpisani v delniško knjigo po stanju na dan
skupščine.

Popolno gradivo na 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 skupšči-
na 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.

TP Potrošnja, d.d.,
Zagorje ob Savi
začasna uprava

Št. 03601 Ob-7292
Na podlagi 7.7. točke statuta družbe Niz-

ke gradnje, d.d., gradbena, storitvena in
trgovska družba Ptuj, Slomškova 3, Ptuj,
začasna uprava družba vabi delničarje na

1. sejo skupščine
družbe Nizke gradnje, d.d., gradbena,

storitvena in trgovska družba Ptuj,
Slomškova 3, Ptuj,

ki bo v sredo, dne 18. 11. 1998 ob 12.
uri na sedežu družbe, Slomškova 3, Ptuj.

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 Danico
Klemenc, dipl. jur., za preštevalca glasov
pa Marjana Zebca in Simono Cvetko.

Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Šömen Andrej.

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-
laganem 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 razporeditvi dobič-
ka za obdobje 1993–1996 in pokrivanju
izgube v letu 1997.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta skupščina sprejme sklep
o razporeditvi dobička in pokrivanju izgube
v naslednjem besedilu:

Nerazporejeni dobiček iz let 1993–
1996 v višini 8,335.118,43 SIT ter pripa-
dajoče revalorizacije v višini 1,944.054,02
SIT, kar skupaj na dan 31. 12. 1997 pred-
stavlja 10,279.172,45 SIT se razporedi v
rezerve.

Izguba v letu 1997 v višini
20,359.279,10 SIT se bo pokrivala v na-
slednjih petih letih.

7. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.

Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se za revizorja družbe za
poslovno leto 1998 imenuje revizijska hiša
Auditor, d.o.o., Ptuj.

8. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se razrešijo člani zača-
snega nadzornega sveta in izvolijo naslednji
člani nadzornega sveta: Zlatko Špoljar, Mi-
lenka Černe Cizerl, Konrad Vela, predstav-
nik delavcev.

9. Določitev sejnin za člane nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve 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 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 pisno prijavili svojo udeležbo na
sedežu uprave družbe in so vpisani v del-
niško 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 skupšči-
na sklepčna in bo veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Nizke gradnje, d.d., Ptuj,
začasna uprava

Ob-7326
Na podlagi 13. točke statuta delniške

družbe Ilirija, d.d., Ilirska Bistrica in v skladu
z določbami zakona o gospodarskih druž-
bah sklicuje začasna uprava družbe

1. skupščino
delniške družbe Ilirija, d.d., Ilirska

Bistrica,
ki bo v sredo, 18. 11. 1998 ob 12.30 v

Hotelu Turist v Ilirski Bistrici, Gregorčičeva
27, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli se predsednika skupščine
in verifikacijsko komisijo. Na seji je navzoč
vabljeni notar.

2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.

Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine v predlaganem besedilu.

3. Obravnava poročila o poteku lastnin-
skega preoblikovanja podjetja.

Predlog sklepa: sprejme se na znanje
poročilo začasne uprave o poteku lastnin-
skega preoblikovanja podjetja.
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4. Informacija o poslovanju družbe v ob-
dobju 1993–1996.

Predlog sklepa: sprejme se na znanje
informacijo o poslovnih rezultatih v obdobju
1993–1996.

5. Obravnava in sprejem revidiranega
poslovnega poročila družbe za leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta se sprejme predlagano
revidirano poslovno poročilo družbe za
1997 leto.

6. Obravnava in sprejem sklepa o upo-
rabi in razdelitvi dobička za obdobje 1993–
1997 leta.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta se sprejme sklep, da se
čisti dobiček uporabi oziroma razdeli na na-
slednji način:

1. Čisti dobiček iz let 1993 do vključ-
no 1996 v revalorizirani višini na dan 31. 12.
1997 v skupnem znesku 39,259.276,65
SIT se razdeli:

– v višini 20,737.892 SIT se razdeli
delničarjem kot dividende, kar znaša 76 SIT
bruto na delnico;

– v višini 18,521.384,65 SIT za ne-
razporejeni dobiček.

2. Čisti dobiček iz leta 1997 v višini
28,754.655,06 SIT se ne razdeli in ostane
nerazporejen.

3. Do izplačila dividende je upravičen
delničar, ki je kot lastnik delnic vpisan v
delniški knjigi na dan seje skupščine.

4. Dividende se izplačajo v 30 dneh
po seji skupščine.

7. Obravnava in sprejem sprememb sta-
tuta.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejmejo predlagane spremembe statuta
družbe, določene v predlogu sklepov od 1.
do 5.

8. Imenovanje revizorja za 1998 leto.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se za pooblaščeno revi-
zijsko družbo za leto 1998 imenuje “Pod-
boršek” revizijska družba, k.d., Ljubljana,
Ul. Gradnikove brigade 4.

9. Ugotovitev o prenehanju mandata čla-
nom začasnega nadzornega sveta in izvoli-
tev članov nadzornega sveta – predstavni-
kov delničarjev ter seznanitev s članom nad-
zornega sveta – predstavnikom delavcev
družbe.

Predlog sklepa:
1. Članom začasnega nadzornega

sveta “Ilirija”, d.d., Darinki Rolih, Robertu
Ujčič in Vojku Jenko, preneha mandat s
trenutkom izvolitve novih članov nadzorne-
ga sveta.

2. Skupščina je sklenila,da se v skla-
du z določili statuta družbe za člana nadzor-
nega sveta – predstavnika delničarjev, izvo-
lita: Milan Korošec in Goran Simčič.

3. Skupščina se seznani, da je svet
delavcev na svoji seji dne 30. 9. 1998 izvo-
lil za člana nadzornega sveta – predstavni-
co delavcev Darinko Rolih.

4. Člani nadzornega sveta so izvoljeni
za 4 leta.

10. Določitev sejnin za člane nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa:

1. Članom nadzornega sveta pripada
za udeležbo na seji nadzornega sveta sejni-
na v višini 30.000 SIT neto predsedniku in
25.000 SIT neto članom. Sejnina se enkrat
letno revalorizira z rastjo cen življenjskih po-
trebščin.

2. Članom začasnega nadzornega
sveta se izplača za 5. sej skupna sejnina v
višini 50.000 SIT neto predsedniku in
45.000 SIT neto članom.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki ter člani
uprave in nadzornega sveta.

Prosimo, da delničarji najavijo svojo ude-
ležbo na skupščini vsaj 3 dni pred sejo
skupščine v tajništvu na sedežu družbe pi-
sno ali po tel. 067/42-041.

Udeležence prosimo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v prostoru, kjer bo
skupščina, vsaj pol ure pred začetkom za-
sedanja, kjer bodo s podpisom seznama
delničarjev potrdili svojo prisotnost na
skupščini in prevzeli gradivo, potrebno za
glasovanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pravilno izpolnjenim pisnim pooblasti-
lom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz
sodnega registra.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 13.30. V tem primeru bo
skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Nasprotni predlogi
Delničarji lahko morebitne nasprotne

predloge k posameznim točkam dnevnega
reda z utemeljitvijo nasprotnega predloga
pisno sporočijo začasni upravi družbe naj-
kasneje v roku enega tedna po objavi sklica
skupščine.

Gradivo za skupščino
Besedilo predlaganih sprememb statuta

družbe in ostalo gradivo za skupščino s
predlogi sklepov je na vpogled delničarjem
v tajništvu družbe v Ilirski Bistrici, Vojkov
drevored 28, vsak delovnik od 11. do 13.
ure, od dneva objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine.

Ilirija, trgovina, d.d., Ilirska Bistrica
začasna uprava

direktor

Št. 683/98 Ob-7328
Na podlagi točke 7.3. statuta Pomurske

mlekarne, d. d., Murska Sobota, Industrij-
ska ulica 10, začasna uprava družbe skli-
cuje

1. skupščino delniške družbe
Pomurske mlekarne, d. d.,

ki bo dne 20. 11. 1998, ob 12. uri, v
sejni dvorani upravne stavbe družbe na In-
dustrijski ulici 10 v Murski Soboti in predla-
ga naslednji dnevni red:

1. Otvoritev zasedanja in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.

2. Izvolitev organov skupščine in ugoto-
vitev sklepčnosti.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: “izvoli se pred-
sednik skupščine in dva preštevalca glasov.
Seji prisostvuje vabljeni notar mag. Andrej
Rošker, za sestavo notarskega zapisnika.“

3. Informacija o poteku lastninskega
preoblikovanja družbe.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: “skupščina sprej-
me informacijo o poteku lastninskega preob-
likovanja.“

4. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za poslovno leto 1997.

Mnenje začasnega nadzornega sveta:
“začasni nadzorni svet daje pozitivno mne-
nje in predlaga skupščini, da sprejme letno
poročilo za poslovno leto 1997, skupno z
revizijskim mnenjem za poslovno leto
1997.“

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: “sprejme se letno poročilo za poslov-
no leto 1997 s pozitivnim mnenjem zača-
snega nadzornega sveta in revizijskim mne-
njem.“

5. Obravnava in sprejem sklepa o razpo-
reditvi dobička za poslovna leta 1994,
1995, 1996 in 1997 ter o pokritju izgube
za poslovno leto 1993.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: “izkazani revalori-
zirani čisti dobiček za leto 1994 v znesku
16,781.163 SIT, za leto 1995 v znesku
164,234.841,20 SIT, za leto 1996 v zne-
sku 133,746.939,01 SIT v skupnem zne-
sku 314,762.943,21 SIT se razporedi:

280,000.000 SIT za dividende
(3.500 SIT bruto po delnici),

5,600.000 SIT za nagrade upravi in vod-
stvu,

29,162.943,21 SIT dobička iz leta
1996 ostane nerazporejenega,

167,782.784,01 SIT dobička iz leta
1997 ostane v celoti nerazporejenega.

Izkazana izguba za poslovno leto 1993 v
revaloriziranem znesku 168,444.609,26
SIT se v celoti pokrije iz obstoječih rezerv.“

6. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa začasne uprave in zača-

snega nadzornega sveta: “iz dela sredstev
rezerv, ki presega obvezni del po zakonu,
se za preprečevanje škode zaradi nihanja
cen delnic na trgu in za vzpostavitev vpliva
družbe na spreminjanje strukture lastništva,
oblikuje sklad za lastne delnice v znesku
80,000.000 SIT, kar je maksimalnih 10%
od osnovnega kapitala.“

7. Sprejem statuta.
Predlog sklepa začasne uprave in zača-

snega nadzornega sveta: “sprejmejo in po-
trdijo se spremembe statuta po predlogu
začasne uprave in začasnega nadzornega
sveta.“

8. Razrešitev začasnega in volitve čla-
nov nadzornega sveta, ki so predstavniki
delničarjev in seznanitev skupščine s člani
nadzornega sveta, ki jih je izvolil svet delav-
cev.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: “skupščina razreši člane začasnega
nadzornega sveta in izvoli člane predlagane
s strani začasnega nadzornega sveta kot
predstavnike delničarjev: Karel Peček, dipl.
inž., Stanko Glavač, Rudi Cipot, prof. fiz. -
mat., Bojan Žunič, dipl. jur. in potrjuje sez-
nanitev z imenovanjem članov nadzornega
sveta kot predstavnikov delojemalcev.“

9. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1998.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: “za revizorja za poslovno leto 1998
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se imenuje revizorsko družbo Audit iz Mur-
ske Sobote.“

10. Obravnava in določitev nagrad čla-
nom nadzornega sveta

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta:

“Nagrade članov nadzornega sveta v ob-
liki sejnine znašajo:

– za predsednika bruto 40.000 SIT,
– za člane bruto 30.000 SIT.“
11. Vprašanja in pobude delničarjev.
Glasovalno pravico na skupščini bodo

imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško
knjigo na dan 16. 11. 1998.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in družbi dostavljeno
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se
za udeležbo na skupščini pisno prijavijo vsaj
tri dni pred skupščino s tem, da se kot
datum prijave šteje datum, ko je družba pre-
jela prijavo.

Udeležence skupščine pozivamo, da pri-
dejo na skupščino vsaj eno uro pred začet-
kom zasedanja skupščine in se ob prihodu
prijavijo z ustreznim identifikacijskim doku-
mentom oziroma pooblastilom ter prevza-
mejo glasovnice.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled vsak delovni dan od 8. do 12. ure,
v tajništvu, na sedežu družbe v Murski So-
boti, Industrijska ulica 10.

Morebitne nasprotne predloge k posa-
meznim točkam dnevnega reda naj delni-
čarji sporočijo pisno, z obrazložitvijo, na se-
dež družbe v sedmih dneh od objave sklica.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne uro kasneje, istega dne, v istih prostorih.
Skupščina bo v tem primeru odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Pomurske mlekarne, d. d.,
začasna uprava - direktor

Ob-7327
Na podlagi 37. člena statuta družbe Gra-

dis IPGI, Industrijsko podjetje gradbenih iz-
delkov Ljubljana, d.d., Ljubljana, Industrij-
ska cesta 2, začasna uprava sklicuje

1. skupščino družbe
Gradis IPGI, Industrijsko podjetje

gradbenih izdelkov Ljubljana, d.d.,
Ljubljana, Industrijska cesta 2,

ki bo 19. 11. 1998 ob 14. uri, v poslov-
nih prostorih družbe, Ljubljana, Industrijska
cesta 2, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa začasne uprave: ugotovi
se sklepčnost skupščine, izvoli predsedujo-
čega skupščine in verifikacijsko komisijo v
sestavi predsednika in dveh preštevalcev
glasov.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Sprejem poslovnika o delu skup-

ščine.
Ob pozitivnem mnenju začasnega nad-

zornega sveta je predlog sklepa začasne
uprave: skupščina sprejme poslovnik o de-
lu skupščine družbe, v predloženem bese-
dilu.

3. Sprejem letnega poročila za leto 1997
z mnenjem revizorja.

Ob pozitivnem mnenju začasnega nad-
zornega sveta je predlog sklepa začasne
uprave: skupščina sprejme letno poročilo
za leto 1997 v predloženem besedilu z mne-
njem revizorja ter ob pozitivnem mnenju za-
časnega nadzornega sveta.

4. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta.

Ob pozitivnem mnenju začasnega nad-
zornega sveta je predlog sklepa začasne
uprave: sprejmejo se predlagane spremem-
be in dopolnitve statuta družbe.

Nadzorni svet se pooblasti, da besedilo
statuta uskladi s sprejetimi spremembami in
dopolnitvami statuta in izdela njegovo pre-
čiščeno besedilo s preštevilčenjem članov.

5. Izvolitev članov nadzornega sveta
predstavnikov delničarjev in razrešitev čla-
nov začasnega nadzornega sveta.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: skupščina izvoli naslednje člane nad-
zornega sveta, predstavnike delničarjev:

1. Veronika Bitenc,
2. Tomaž Butina,
3. Mihael Kušar,
4. Vlasta Mekiš.

Skupščina razreši člane začasnega nad-
zornega sveta.

6. Sprejem sklepa o nadomestilu (sejni-
ni) za udeležbo na sejah nadzornega sveta.

Ob pozitivnem mnenju začasnega nad-
zornega sveta je predlog sklepa začasne
uprave: skupščina sprejme predlagano sej-
nino za člane nadzornega sveta v višini
30.000 SIT neto za člana in 35.000 SIT
neto za predsednika.

7. Imenovanje revizijske družbe za leto
1998.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: za pooblaščeno revizijsko družbo za
leto 1998 skupščina imenuje Constantia,
d.o.o., Vilharjeva cesta 27, Ljubljana.

8. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjev, so na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delovnik od 9. do 12.
ure, v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prev-
zema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Gradis IPGI, d.d., Ljubljana
začasna uprava

Ob-7336
Na podlagi 283. člena ZGD in 7.2. in

7.3. točke statuta delniške družbe RGD,
d.d., uprava družbe sklicuje

3. zasedanje skupščine
delniške družbe RGD, d.d.,

ki bo v ponedeljek, 16. 11. 1998 ob
10. uri, v dvorani Delavskega doma v Trbov-
ljah, z naslednjim dnevnim redom:

1. Izvolitev predsednika skupščine in
preštevalcev glasov.

Predlog sklepa: skupščina imenuje pred-
sednika skupščine, dva preštevalca glasov
ter notarja po predlogu uprave.

2. Letno poročilo.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina sprejme letno poročilo

za leto 1997.
2.2. Skupščina sprejme poročilo o revi-

ziji računovodskih izkazov za poslovno leto,
ki se je končalo 31. decembra 1997 in
revizorsko mnenje.

3. Uporaba dobička oziroma pokrivanje
izgube.

Predlog sklepa: skupščina sprejme
sklep o ugotovitvi in delitvi dobička za leto
1997. RGD, d.d., je v letu 1997 ustvaril
13,195.604,75 SIT dobička, ki ostane ne-
razporejen.

4. Reorganizacija družbe.
4.1. Program reorganizacije.
Predlog sklepa: sprejme se program

reorganizacije.
4.2. Sprememba dejavnosti družbe.
Predlog sklepa: dejavnost družbe se

spremeni tako, da družba namesto doseda-
njih odslej opravlja le naslednje dejavnosti:

– 70.10 – Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami,

– 70.20 – Dajanje lastnih nepremičnin v
najem,

– 70.32 – Upravljanje z nepremičnina-
mi,

– 71.32 – Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem,

– 71.33 – Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem,

– 71.34 – Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.,

– 74.15 – Upravljanje s holding druž-
bami.

4.3. Sprememba firme in skrajšane fir-
me družbe.

Predlog sklepa: firma družbe se spre-
meni tako, da odslej glasi: RGD Holding,
upravljanje povezanih družb, d.d., Trbovlje.

Skrajšana firma se spremeni tako, da
odslej glasi: RGD Holding, d.d., Trbovlje.

4.4. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagane spremembe statuta.
5. Imenovanje revizorja družbe za leto

1998.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje pred-

lagano revizijsko hišo KPMG Slovenija,
d.o.o., Ljubljana, za izdelavo revizijskega
poročila za leto 1998.

6. Informacija davčnega urada Trbovlje.
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Predlog sklepa: skupščina se seznani z
informacijo davčnega urada Trbovlje.

Delničarji, ki se nameravajo udeležiti za-
sedanja skupščine, morajo prijaviti svojo
udeležbo na sedež družbe vsaj 3 dni pred
sejo skupščine.

Prijavljeni delničar ali njegov pooblašče-
nec se mora eno uro pred začetkom
skupščine izkazati z osebnim dokumentom
oziroma pisnim pooblastilom delničarja.

Gradivo za skupščino družbe je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe vsak
delovni dan med 8. in 11. uro, 10 dni pred
zasedanjem skupščine.

Če skupščina ob uri sklica ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 10.30, v istem prostoru. Po ponovnem
sklicu bo skupščina odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.

RGD, d.d., Trbovlje
uprava

Ob-7337
Na podlagi statuta delniške družbe To-

varne transportnih naprav, d.d., Cerknica, z
dne 19. decembra 1996, začasna uprava
družbe TTN Tovarne transportnih naprav,
d.d., Cerknica, vabi delničarje na

prvo skupščino
družbe Tovarne transportnih naprav,

d.d., Cerknica,
ki bo v petek, 27. novembra 1998 ob

13. uri, v prostorih uprave na sedežu druž-
be, z naslednjih dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in prisotnosti notarja ter izvoli-
tev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: za predsednika skupšči-
na se predlaga Janez Pakiž, za preštevalca
glasov se predlagata Silvana Kavčič in Mari-
ja Meden.

2. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta TTN.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-
be in dopolnitve statuta družbe v skladu s
predlogom.

3. Poročilo začasne uprave o poteku
lastninskega preoblikovanja.

4. Sprejem poročila o poslovanju od le-
ta 1993 do leta 1997.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju podjetja za leta od 1993 do
1997.

5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvolijo se člani nadzor-

nega sveta, in sicer Mihael Pakiž in Helena
Rajk za dobo štirih let in Branko Modic z
mandatom do izvolitve predstavnika sveta
delavcev, vendar najdalj za dobo štirih let
po predlogu začasnega nadzornega sveta.

6. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: določi se sejnina čla-
nom nadzornega sveta v višini 14.250 SIT
in predsedniku v višini 28.500 SIT.

7. Imenovanje revizorske hiše za poslov-
no leto 1998.

Predlog sklepa: za revizorsko hišo, ki bo
opravila revizijski pregled poslovanja v letu
1998, se imenuje revizijska hiša Constantia
MT & D, Vilharjeva 27, Ljubljana.

Za udeležbo na skupščini se delničar ali
njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic oziroma s pisnim pooblasti-

lom delničarja in s potrdilom o lastništvu
delnic pooblastitelja.

Prosimo vse udeležence, da prijavo na
skupščini deponirajo najmanj 3 dni pred za-
sedanjem skupščine.

Delničarje kot tudi pooblaščence prosi-
mo, da se na dan zasedanja skupščine javi-
jo v tajništvu najmanj 1/2 ure pred začet-
kom skupščine zaradi podpisa liste prisot-
nih in prevzema glasovalnih lističev.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku 30 minut skupščina po-
novno sestane in glasuje, ne glede na število
prisotnih delnic – zastopanega kapitala.

Gradivo o spremembah in dopolnitvah
statuta družbe in poročilo o poslovanju, je
delničarjem na vpogled v tajništvu, na sede-
žu družbe, vsak delovnik od 11. do 12. ure.

TTN Cerknica, d.d.
začasna uprava

Ob-7338
Na podlagi 37. člena statuta Dinos Hol-

ding, d.d., Ljubljana, Šlandrova 6, začasna
uprava družbe sklicuje

1. sejo skupščine
delniške družbe,

ki bo 19. 11. 1998 ob 10. uri, v poslov-
nih prostorih družbe v Ljubljani, Šlandrova
6, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.

Na predlog začasne uprave in začasne-
ga nadzornega sveta se imenujejo: pred-
sednik skupščine Anton Praviček, verifika-
cijska komisija v sestavi predsednika Zadra-
vec Matko in dveh preštevalk glasov Lepa
Jovanovska in Jolanda Mirtič. Skupščini bo
prisostvovala vabljena notarka Kumar Nada.

2. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme poslovnik o delu skupščine.

3. Seznanitev s poročilom o lastninskem
preoblikovanju.

Poročilo o lastninskem preoblikovanju
skupščina vzame na znanje.

4. Informacija o poslovanju v letih 1993
do vključno 1996.

Na predlog začasne uprave in ob pozitiv-
nem mnenju začasnega nadzornega sveta se
informacija o poslovanju družbe za leta 1993,
1994, 1995 in 1996 vzame na znanje.

5. Letno poročilo za leto 1997.
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta se sprejme revidirano let-
no poročilo za leto 1997.

6. Delitev dobička oziroma pokrivanje iz-
gube za poslovna leta 1993 do vključno
1997.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasne-
ga nadzornega sveta, dobiček družbe, ki
znaša za poslovno leto 1994 –
55,099.034,75 SIT, za poslovno leto
1996 – 55,634.212,34 SIT, ter za po-
slovno leto 1997 – 56,134.466,21 SIT,
oziroma skupaj dobiček v višini
161,867.713,30 SIT, ki znaša skupaj z
revalorizacijskim popravkom 181,758.080
SIT, ostane nerazporejen.

Na predlog začasne uprave in ob pozitiv-
nem mnenju začasnega nadzornega sveta
se izguba za poslovno leto 1993 v znesku
339,581.058,01 SIT, revalorizacijski po-
pravek 179,702.108,40 SIT, oziroma sku-
paj 519,283.166,41 SIT, ter izguba za po-
slovno leto 1995 v znesku 869.737,81 SIT,
revalorizacijski popravek 165.486,80 SIT,
oziroma skupaj 1,035.224,61 SIT, pokri-
vata v breme prostih rezerv.

7. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejmejo predlagane spremembe in do-
polnitve statuta družbe.

8. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) Na predlog začasnega nadzornega

sveta se razrešijo člani začasnega nadzor-
nega sveta, in sicer: Anton Praviček, Franc
Predanič, Lucijan Marussig, Nadja Gregor-
čič, Matko Zadravec, Mojca Kenda Štepec
in Silvester Učakar.

b) Na predlog začasnega nadzornega
sveta se izvoli naslednje člane nadzornega
sveta kot predstavnike delničarjev, in sicer
Miroslav Golubič, Marjan Urh, Igor Križman
in Branko Selak in potrjuje seznanitev z ime-
novanjem članov nadzornega sveta kot
predstavnikov delavcev, in sicer Anton Pra-
viček, Franc Predanič in Matko Zadravec.

9. Določitev višine sejnine predsedniku
in članom nadzornega sveta družbe.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
predsedniku in članom nadzornega sveta
določi sejnina v neto znesku (pripada poleg
nadomestila stroškov) za njihovo delo v nad-
zornem svetu, in sicer predsedniku 50.000
SIT in članom 40.000 SIT.

10. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se za revizorja družbe za
poslovno leto 1998 in 1999 imenuje revizij-
ska hiša Abeceda, d.o.o., Ptuj.

Gradivo za skupščino in statut je na vpo-
gled vsem delničarjem na sedežu družbe
Dinos holding, d.d., Ljubljana, Šlandrova 6,
v tajništvu, vsak delovni dan od objave do
dneva skupščine, med 10. in 12. uro.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji Dinos holding, d.d., Ljubljana, njihovi
pooblaščenci in zastopniki. Delničar lahko
za glasovanje pooblasti tretjo osebo ali dru-
gega delničarja družbe s pisnim pooblasti-
lom, ki ga deponira na sedežu družbe. Če
delničar ali pooblaščenec nima deponira-
nega pooblastila, mora svojo udeležbo javiti
ali pooblastilo predložiti vsaj tri dni pred za-
sedanjem skupščine.

Udeležencem predlagamo, da se ob pri-
hodu na skupščino prijavijo na prijavnem
mestu, in sicer najmanj eno uro pred začet-
kom zasedanja, kjer bodo s podpisom na
seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo
prisotnost.

Navodilo za glasovanje
Po vseh točkah dnevnega reda je glaso-

vanje javno. Vsaka delnica daje delničarju
en glas. Sklepi se sprejemajo z navadno
večino oddanih glasov.

Nasprotni predlogi
Delničarje prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim predla-
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ganim sklepom pisno sporočijo začasni
upravi v roku 7 dni po objavi sklica skupšči-
ne. Predloženi nasprotni predlogi morajo
biti obrazloženi.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ta ponovno zasedala istega
dne, uro kasneje, v istih prostorih, z enakim
dnevnim redom. V tem primeru je skupšči-
na sklepčna ne glede na število prisotnih
glasov.

Prostor zasedanja skupščine bo odprt
90 minut pred zasedanjem.

Dinos holding, d.d.
začasna uprava

Ob-7388
Uprava družbe Hidrotehnik, Vodnogos-

podarsko podjetje, d.d., Slovenčeva 97,
Ljubljana, v soglasju z nadzornim svetom
sklicuje

2. letno skupščino
družbe Hidrotehnik, d.d., Ljubljana,
ki bo 17. 11. 1998 ob 12. uri, v prosto-

rih družbe na Slovenčevi 97, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: ugotovi se sklepčnost skupščine, iz-
volijo se delovni organi skupščine: pred-
sednik skupščine in preštevalca glasov.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju za leto 1997.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme predlagano letno
poročilo o poslovanju v letu 1997.

3. Sprejem razporeditve dobička za leto
1997.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se predlog razporeditve do-
bička za leto 1997.

4. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-

vizorja za leto 1998 se imenuje revizorska
hiša Podboršek, k. d., Ljubljana.

Za udeležbo na skupščini se delničar ali
njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic oziroma s pisnim pooblasti-
lom delničarja in s potrdilom o lastništvu
delnic pooblastitelja.

Prijavo za udeležbo na skupščini, skupaj
s pooblastili, je treba deponirati najmanj 3
dni pred zasedanjem skupščine, kar velja
tako za delničarje kot za pooblaščence.

Prijava je mogoča le po pošti oziroma
faksu, ki pa mu mora nujno slediti tudi pri-
poročena pošta. Pozivamo udeležence in
pooblaščence, da se javijo v sprejemnici
najmanj uro pred začetkom skupščine.

Udeleženci skupščina se morajo podpi-
sati na seznam udeležencev in prevzeti gla-
sovalne lističe.

Vsa gradiva so na vpogled v tajništvu
podjetja, vsak delovni dan od 10. do 12.
ure, oziroma za informacije pokličite po tel.
061/341-597.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se bo ponovno sestala uro ka-
sneje, glasovanje pa bo ne glede na število
prisotnih delnic.

Hidrotehnik, d.d.,
Vodnogospodarsko podjetje

uprava

Št. 612/98 Ob-7389
Na podlagi določil statuta delniške druž-

be Inntal, Tovarna montažnih hiš, d.d., Pe-
trovče, direktor družbe sklicuje

7. redno skupščino
družbe,

ki bo 19. 11. 1998 ob 12. uri, v prosto-
rih družbe na upravi podjetja v Petrovčah.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine
ter potrditev dnevnega reda.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupšči-
na sklepčna in lahko veljavno odloča.

Imenuje se predsednik skupščine, zapi-
snikar in notar.

Skupščina potrdi predlagani dnevni red.
2. Sprejem letnega poročila o poslova-

nju družbe za leto 1997 z mnenjem nadzor-
nega sveta in mnenjem revizijske hiše.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo o poslovanju za leto 1997 z
mnenjem nadzornega sveta in revizijske hiše.

3. Sprejem sklepa o delitvi dobička po
zaključnem računu za leto 1997.

Predlog sklepa: čisti dobiček v znesku
24,543.973,39 SIT ostane nerazporejen.

4. Predlog poslovne usmeritve za leto
1998.

Predlog sklepa: potrdi se poslovna us-
meritev za leto 1998.

5. Določitev revizorja družbe za leto
1998.

Predlog sklepa: za revizorja delniške
družbe za leto 1998 se imenuje RFR –
Ernst & Young Ljubljana, Blanka Jeraša.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe
Inntal, d.d., Petrovče, vsak delovni dan med
9. in 12. uro, od dneva objave sklica do
dneva zasedanja skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
katerih pisno napoved njihove udeležbe je
družba prejela vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini mora biti pisno. Delničarji oziro-
ma njihovi pooblaščenci izkažejo svojo iden-
titeto z osebnim dokumentom ali pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa z izpi-
skom iz sodnega registra in osebnim doku-
mentom.

Če skupščina ob napovedani uri ne bi
bila sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne, eno uro kasneje, v
istih prostorih.

Skupščina bo takrat veljavno odločala,
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Inntal, d.d., Petrovče
direktor

Ob-7413
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 23. točke statuta del-
niške družbe Hoja Mobiles, d.d., Polhov
Gradec, sklicujem

1. skupščino
družbe Hoja Mobiles, d.d., Polhov

Gradec,
ki bo v petek, 20. novembra 1998 ob

13. uri, na sedežu družbe, Pristava 16a,
Polhov Gradec.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine. Izvoli se predsedujočega
skupščine in dva preštevalca glasov po
predlogu uprave.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Erika Braniselj.

2. Poročilo začasne uprave o poteku
lastninskega preoblikovanja podjetja.

Predlog sklepa: sprejme se informacija
začasne uprave o poteku lastninskega
preoblikovanja podjetja.

3. Letno poročilo o poslovanju družbe
za leto 1997.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo za leto 1997, skupaj z revizij-
skim mnenjem in mnenjem začasnega nad-
zornega sveta.

4. Pokrivanje izgube za leta od 1993 do
1997.

Predlog sklepov:
a) Sprejme se pokrivanje izgube za leta

od 1993 do 1996 po predlogu uprave in
začasnega nadzornega sveta.

b) Sprejme se pokrivanje izgube za te-
koče leto 1997 po predlogu uprave in za-
časnega nadzornega sveta.

Prikaz izgube in dobička v letih 1993 do
1997

Iz poslovnih knjig je razvidno naslednje
stanje izgube in dobička:

Leto izguba dobiček
1993 18,334.729
1994 –5,687.973* 1,037.520**
1995 6,603.058
1996 109,076.577 414.000**

–1,787.000**
1997 40,370.000

166,910.389 1,451.520
* S 1. 1. 1994 smo prešli na vrednotenje po-

stavk v skladu s slovenskimi računovodskimi stan-
dardi: ob uskladitvi postavk s SRS je bil zmanj-
šan znesek izgube iz preteklih let (tj. leta 1993)
za 5,687.973 SIT. Razlog za zmanjšanje izgube
je v višji revalorizaciji opredmetenih osnovnih
sredstev zaradi uporabe stopnje rasti cen na
drobno po SRS namesto stopnje rasti cen indu-
strijskih proizvodov, po kateri so bila osnovna
sredstva prvotno revalorizirana po zakonu o ra-
čunovodstvu.

** Do zmanjšanja izgube oziroma povečanja
dobička iz preteklih let je prišlo na podlagi zahte-
ve revizije, in sicer zaradi uskladitve sestavin ka-
pitala (dobička, izgube in revalorizacijskih rezerv),
ugotovljeni nižji vrednosti opredmetenih osnov-
nih sredstev (zemljišč in gradbenih objektov).

Revalorizacijski popravek nekrite izgube
iz preteklih let po stanju 31. 12. 1997 zna-
ša 17,583.060 SIT.

Revalorizacijski popravek dobička po
stanju 31. 12. 1997 znaša 426.653 SIT.

Pri izdelavi revidirane bilance stanja na dan
31. 12. 1997 se je za izkazani dobiček v
znesku 1,451.520 SIT zmanjšala izguba iz
preteklih let, tako da znaša 125,087.871 SIT.

Rezerve, ugotovljene po otvoritveni bi-
lanci stanja na dan 1. 1. 1993 so znašale
129,999.000 SIT.

Revalorizacijski popravek rezerv na dan
31. 12. 1997 znaša 114,481.000 SIT,

skupaj 244,480.000 SIT.
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Predlog sklepov:
1. Izguba iz preteklih let v višini

125,087.871 SIT in revalorizacija te izgube
v višini 17,583.060 SIT, v skupnem znesku
142,670.931 SIT se pokrije iz rezerv in
njihovega revalorizacijskega popravka na
dan 1. 1. 1998.

2. Izguba tekočega leta 1997 v višini
40,370.998 SIT se pokrije iz rezerv na dan
1. 1. 1998.

5. Izvolitev članov nadzornega sveta –
predstavnikov delničarjev.

Predlog sklepa: izvolijo se trije člani nad-
zornega sveta – predstavniki delničarjev po
predlogu začasnega nadzornega sveta.

Z dnem izvolitve članov nadzornega sve-
ta preneha funkcija dosedanjim članom za-
časnega nadzornega sveta.

Skupščina se seznani s članoma nad-
zornega sveta, ki ju je izvolil svet delavcev.

6. Določanje sejnine članom nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: članom nadzornega sve-
ta se določi sejnina po predlogu uprave in
začasnega nadzornega sveta. Povrnejo se
stroški v zvezi z udeležbo na seji.

7. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: po predlogu začasnega

nadzornega sveta se za pooblaščenega re-
vizorja za leto 1998 imenuje revizijska druž-
ba Ripro, d.o.o., Velenje.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov

je delničarjem na vpogled na sedežu druž-
be vsak delovni dan od objave sklica do
pričetka skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno.

Skupščina je sklepčna, če bo prisotnih
več kot 15% glasov. Če skupščina ob ob-
javljeni uri ne bo sklepčna, bo ponovno za-
sedanje skupščine istega dne ob 14. uri in
v istih prostorih. Po ponovnem sklicu bo
skupščina odločala ne glede na višino za-
stopanega osnovnega kapitala.

Vse delničarje oziroma njihove poob-
laščence, ki se nameravajo udeležiti skupšči-
ne družbe, vljudno prosimo, da svojo udelež-
bo predhodno pisno najavijo upravi družbe,
in sicer najkasneje do 18. 11. 1998.

Hoja Mobiles, d.d., Polhov Gradec
direktor

Objave
po 42. členu zakona

o javnih glasilih

Ob-7240
Ime javnega glasila: LTV – Ljutomer-

ska TV.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik: 100% izdajatelj.
Izdajatelj: Informacijsko podjetje IPO,

Srečko Lorbek, s.p., Ormoška 3, Ljutomer.
Nadzorni svet izdajatelja: Marja Dolamič,

Zlatko Gnezda, Branka Staman.

Razne objave

Ob-7288
Upravni odbor Pop kluba – kluba ljubite-

ljev POP TV, Ljubljana, Kranjčeva 26, skli-
cuje

redni letni obči zbor POP kluba,

ki bo v petek, 23. oktobra 1998, ob 10.
uri v prostorih POP TV na Kranjčevi 26 v
Ljubljani.

Upravni odbor predlaga naslednji dnevni
red:

1. Imenovanje delovnega predsedstva.
2. Potrditev dnevnega reda.
3. Sprejem poročila o delu Pop kluba.
4. Sprejem zaključnega računa in poro-

čila nadzornega odbora.
5. Volitve novih organov POP kluba.
6. Razno.

POP klub, Ljubljana
predsednica upravnega odbora

Št. 10/98 Ob-7256
Veletrgovina Vema export-import, d.d.,

Maribor, Tržaška c. 65, na podlagi sklepa
66. redne seje upravnega odbora z dne
26. 5. 1998 razpisuje

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. etažnega dela P 33a v izmeri 434,13
m2 v objektu BDC Maribor, Tržaška c. 65,
ki stoji na parc. št. 565/5, vl. št. 675, k.o.
Razvanje. Pričakovana cena 36,876.777
SIT. Plačilo celotne kupnine: v roku osem
dni od dneva sklenitve kupoprodajne po-
godbe. Prednost nakupa ima pravna oseba,
ki ima sklenjeno predpogodbo.

2. del zemljišča v Mariboru, Tržaška c.
65, na parc. št. 563/5, vl. št. 670, k.o.
Razvanje, v izmeri 1.519 m 2. Pričakovana
cena 28,196.460 SIT. Plačilo celotne kup-
nine v roku osem dni od dneva sklenitve
kupoprodajne pogodbe. V razpisnih pogo-
jih se upošteva stanje, da ima prednost na-
kupa lastnik nepremičnine, ki meji na to
zemljišče.

Pogoji javnega zbiranja ponudb
Prijavo na razpis lahko pošljejo fizične

osebe, ki priložijo potrdilo o državljanstvu
Republike Slovenije in pravne osebe, ki so
registrirane in imajo sedež v Republiki Slo-
veniji, priporočeno v zaprti kuverti z označ-
bo “Nepremičnine”. Prijavi na razpis je po-
trebno priložiti potrdilo o vplačani varščini,
ki znaša 10% pričakovane cene za posa-
mezno nepremičnino. Varščino je potrebno
poravnati na žiro račun Veletrgovine VEMA,
export-import, d.d., Maribor, Tržaška c. 65,
št. 51800-601-14627 odprt pri Agenciji za
plačilni promet, nadziranje in informiranje,
podružnica Maribor. Vaščino je potrebno
vplačati najkasneje do zaključka zbiranja po-
nudb s pripisom “varščina”.

Javno zbiranje ponudb velja do 30. 10.
1998.

Pisna ponudba mora vsebovati: predmet
ponudbe, ponujeno ceno, plačilne pogoje,
overjen izpisek iz registra št. 1 in št. 6 za
pravne osebe ali overjeno fotokopijo potrdi-

la o državljanstvu Republike Slovenije za
fizične osebe ter potrdilo o plačilu varščine.

Javno odpiranje ponudb bo v prostorih
Veletrgovine VEMA, export-import, d.d., Ma-
ribor, Tržaška c. 65, dne 3. 11. 1998 ob
10. uri.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni naj-
pozneje v 10 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

Prodajalec se ne obvezuje skleniti po-
godbe s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
kupnino. Prodajalec bo pri izbiri najugod-
nejšega ponudnika upošteval ponujeno ce-
no, način plačila, velikost nakupa, tehno-
loško zaokroženost ter druge elemente po-
nudbe.

Prodajne pogodbe bodo postale veljav-
ne potem, ko bo na predlog prodajalca
Agencija Republike Slovenije za prestruku-
riranje in privatizacijo izdala ustrezno so-
glasje v skladu z drugim odstavkom 44. čle-
na zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij oziroma izdala soglasje Slovenska
razvojna družba, d.d., Ljubljana.

Nepremičnine prodajamo po načelu “vi-
deno-kupljeno”. Prometni davek, druge da-
jatve in stroške prenosa lastništva plača us-
pešni ponudnik-kupec.

Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno
pogodbo v roku osem dni po sprejemu ob-
vestila o izbiri, kupnino pa mora plačati v
roku osem dni od dneva sklenitve kupopro-
dajne pogodbe. Prevzem nepremičnin bo
mogoč takoj po plačilu celotne kupnine.
Vplačana varščina se šteje v kupnino.

Neuspelim ponudnikom bo vplačana
varščina neobrestovano vrnjena v roku osem
dni od dneva odpiranja ponudb.

Interesenti lahko dobijo dodatna poja-
snila, pregledajo dokumentacijo in si ogle-
dajo poslovne prostore po predhodnem do-
govoru z g. Slaničem, tel. 062/305-211.

Veletrgovina VEMA, d.d., Maribor

Ob-7404
Na podlagi sklepa uprave z dne 14. 9.

1998 o prodaji knjig, ki so bile preostanek
stečajne mase ČZP Enotnost, d.o.o., prene-
šene na Slovensko razvojno družbo, d.d.,
Ljubljana, objavlja Slovenska razvojna družba

javno zbiranje ponudb
za nakup preostanka zaloge knjig
po seznamu, ki je na voljo na sedežu

družbe.
Najnižja ponudba za eno knjigo je dolo-

čena na 100 SIT, plačljivo v 8 dneh po
sklenitvi pogodbe, vendar pred prevzemom
knjig.

Ponudba mora vsebovati poleg željene
količine tudi ponujeno ceno za en izvod,
način in rok plačila. Prometni davek plača
kupec.

Interesenti lahko dobijo seznam knjig na
sedežu družbe.

Kontaktna oseba, ki posreduje informa-
cije je Dušan Nikolič, tel. 061/18-94-820.

Ponudbe morajo prispeti na naslov: Slo-
venska razvojna družba, d.d., Ljubljana, Du-
najska 160, najpozneje v 15 dneh od dneva
objave razpisa v zaprti ovojnici z napisom
“javno zbiranje ponudb za nakup knjig”.

Prednost bodo imeli ponudniki, ki bodo
ponudili višjo ceno in bodo pripravljeni od-
kupiti večje število knjig.
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Ponudnik ni zavezan skleniti pogodbe
zgolj na podlagi javnega zbiranja ponudb.

Slovenska razvojna družba

Št. 1-98-1052 Ob-7266
Javni zavod Zdravstveni dom Radeče na

podlagi določil statuta in sklepa 9. seje sve-
ta zavoda z dne 5. 10. 1998 objavlja

zbiranje ponudb za
1. Oddajo poslovnih prostorov zobo-

tehničnega laboratorija v JZ ZD Rade-
če, Ul. OF 8, 1433 Radeče.

2. Opravljanje zobotehničnih storitev
za potrebe JZ ZD Radeče.

3. Odprodajo opreme in drobnega in-
ventarja v zobotehničnem laboratoriju.

A) Predmet objave pod zap. št. 1:
Poslovni prostori zobotehničnega labo-

ratorija v zgradbi ZD Radeče, Ul. OF 8, v I.
nadstropju v skupni izmeri 50,05 m 2. Na-
jemnina za najete prostore znaša 13
DEM/m2.

Predmet objave pod zap. št. 2:
Opravljanje zobotehničnih storitev za po-

trebe OE Zobozdravstvo v JZ ZD Radeče,
na podlagi pogodbe o poslovnem sodelo-
vanju, v katerem se opredeli letni obseg
zobotehnične dejavnosti, ki ga bo opravljal
zasebni zobotehnik pod pogoji, ki ne bodo
bistveno odstopali od uveljavljenih na trgu
oziroma bodo v skladu z razmerami na trgu
zagotavljali ustrezno konkurenčnost.

Predmet objave pod zap. št. 3:
Odproda se oprema in drobni inventar v

zobotehničnem laboratoriju po cenilnem za-
pisniku uradnega cenilca.

4. Dodatne informacije v zvezi z objavo
in pogoji zainteresirani ponudniki dobijo na
upravi zavoda pri direktorici Kseniji Kozo-
rog, dr. med., tel. 0601/88-230.

5. Ponudniki naj oddajo pisne ponudbe
v roku 8 dni po objavi, to je do 21. 10.
1998 v tajništvu zavoda ali jih pošljejo pri-
poročeno po pošti.

JZ Zdravstveni dom Radeče

Su 98/98-1 Ob-7411
Na podlagi 6. člena uredbe o odprodaji,

oddaji ali zamenjavi nepremičnin in premičnin
v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
52/98) razpisuje ustavno sodišče Republike
Slovenije, Beethovnova ul. 10, Ljubljana,

javno dražbo
za prodajo enosobnega stanovanja
Enosobno stanovanje v izmeri 42,32 m2

se nahaja v 10. nadstropju stanovanjske hi-
še na Gregorčičevi ulici 11 A, v Ljubljani.
Sestavljeno je iz hodnika, dnevne sobe, ku-
hinje in kopalnice z WC.

Izklicna cena stanovanja je 9,500.000
SIT.

Javna dražba je ustna s 50.000 SIT, kot
najnižjim zneskom višanja.

Javna dražba bo 5. novembra 1998 ob
10. uri, v razpravni dvorani sodišča, 1. nad-
stropje, Beethovnova 10, Ljubljana. Uspe-
šni dražitelj sklene v štirih delovnih dneh po
dražbi kupno pogodbo z ustavnim so-
diščem. Celotna kupnina mora biti porav-
nana v petih delovnih dneh od dneva skle-
nitve pogodbe na žiro račun št.
50100-630-10014, sklic na št. 784000.
Dražitelj plača prometni davek.

Pred dražitvijo morajo vsi dražitelji polo-
žiti kavcijo v znesku 20% izklicne cene. Kav-
cijo se nakaže na žiro račun ustavnega so-
dišča 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 po poprejš-
njem dogovoru na telefon 061/177 64 59
lahko ogledajo stanovanje in to od 2. do 4.
novembra 1998, med 8. in 10. uro na Gre-
gorčičevi 11A, stanovanje št. 28/X, v Ljub-
ljani, kjer bodo dobili 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. 60/98 Ob-7285
Po pooblastilu Termoelektrarne Šoštanj,

d.o.o., Lola Ribarja 18, Šoštanj, objavlja
Bremis, d.o.o., Foitova 2, Velenje,

javno dražbo
za odprodajo poslovnih prostorov – tr-

govine na Šercerjevi cesti 20 v Velenju z
naslednjimi podatki:

1. poslovni prostor – trgovina v kletni
etaži stanovanjskega objekta na Šercerjevi
20 v Velenju v površini 23,96 m2 s solast-
ništvom na skupnih delih stavbe in pripada-
jočim zemljiščem na parc. št. 1833/5, k.o.
Velenje.

2. Izklicna cena za navedene prostore
znaša 2,505.197 SIT.

3. Na javni dražbi lahko sodelujejo prav-
ne in fizične osebe, ki predložijo dokazilo
o vplačilu varščine v višini 250.520 SIT, in
sicer najkasneje 2 dni pred javno dražbi,
na ŽR Bremis, d.o.o., št.
52800-601-26635 pri Agenciji za plačilni
promet Velenje.

4. Varščina se uspelim ponudnikom vra-
čuna v kupnino, neuspelim pa se vrne bre-
zobrestno v roku 3 dni po končani dražbi.

5. Prostori se prodajajo v stanju, v kakr-
šnem so, po načelu “videno-kupljeno”.

6. Dražitelj mora pred pričetkom javne
dražbe predložiti potrdilo o državljanstvu Re-
publike Slovenije, če je fizična oseba, ozi-
roma izpisek iz sodnega registra, če je prav-
na oseba in pooblastilo, če pravno osebo
ne zastopa statutarni zastopnik.

7. Uspeli ponudnik mora kupno pogod-
bo skleniti v osmih dneh po javni dražbi ter v
istem roku plačati kupnino.

8. V primeru, da uspeli ponudnik pogod-
be ne sklene in upnine ne plača v roku,
izgubi varščino.

9. Javna dražba bo dne 2. 11. 1998 ob
13.30 v prostorih Bremis, d.o.o., na Foitovi
2 v Velenju.

10. Vsi davki in stroški prepisa lastništva
bremenijo kupca.

11. Predhodni ogledi in informacije pri
Bremis, d.o.o., Breznik, tel. 063/861-835.

Bremis, d.o.o.

Ob-7325
N.I.A., d.o.o., Slovenska 54, Ljubljana –

v stečaju, na podlagi sklepa stečajnega se-
nata Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št.
St 2/98 z dne 9. 9. 1998 objavlja

prodajo terjatev z javnim zbiranjem
ponudb

I. Naprodaj so terjatve stečajnega dolž-
nika do podjetja EURO 3 TV Ljubljana, Ti-
volska 50, iz naslova sklenjenih posojilnih
pogodb, ki na dan 24. 9. 1998 znašajo
38,477.195,80 SIT, z dogovorjenimi
obrestmi R +5% letno in rokom vračila “na
odpoklic”, in sicer za skupno najnižjo ceno
19,238.598 SIT.

II. Pogoji za sodelovanje
1. Sodelujejo lahko vse domače pravne

in fizične osebe skladno z veljavno zakono-
dajo Republike Slovenije.

2. Ponudniki morajo najkasneje dne
13. 11. 1998 vplačati na žiro račun stečaj-
nega dolžnika št. 50101-690-921123, pri
APP Ljubljana, varščino v višini 10% najnižje
cene.

Vplačana varščina bo izbranemu ponud-
niku vračunana v kupnino, drugim pa brezo-
brestno vrnjena v 5 dneh po izbiri najboljše-
ga ponudnika.

3. Kupnino mora kupec plačati v 15
dneh po sklenitvi pogodbe.

4. Ponudbe morajo prispeti najpozneje
do vključno dne 16. 11. 1998 s priporoče-
no pošto v zapečateni ovojnici z oznako
“N.I.A., d.o.o. – v stečaju, za javni razpis –
Ne odpiraj”, na naslov: Odvetnik Željko
Kranjc, Čufarjeva 1, Ljubljana.

5. Pisne ponudbe morajo vsebovati
predmet nakupa, ceno in rok plačila.

6. Ponudbi je treba priložiti:
– dokazilo o plačani varščini,
– potrdilo o državljanstvu za fizične ose-

be oziroma overjen izpisek iz sodnega regi-
stra za pravne osebe.

Pri izbiri bodo upoštevane samo popol-
ne ter pravočasne ponudbe.

7. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil naj-
višjo ceno.

O izbiri najboljšega ponudnika bo odlo-
čeno v 8 dneh po končanem odpiranju po-
nudb. Izbrani ponudnik mora skleniti po-
godbo o prenosu terjatev v 8 dneh po pre-
jemu obvestila o izbiri.

Vplačana varščina ob sklenitvi pogodbe
velja kot avans. Če kupec v predpisanem ro-
ku ne sklene pogodbe pod pogoji tega razpi-
sa ali ne plača preostale kupnine v pogodbe-
nem roku, šteje pogodba za razdrto, vplačani
avans pa ostane prodajalcu kot skesnina.

8. Originali posojilnih pogodb se izroča-
jo kupcu takoj po plačilu celotne kupnine.

9. Narok za odpiranje ponudb bo dne
19. 11. 1998 ob 9. uri, pri Okrožnem so-
dišču v Ljubljani, Tavčarjeva 9, soba 303.

N.I.A., d.o.o. – v stečaju

Št. 19/98 Ob-7320
Veterinarski Zavod Slovenije, Območna

enota Ljubljana, Cesta v Mestni log 51a,
preklicuje kovinski žig, ki se uporablja za
označevanje mesa. Žig je ovalne oblike dol-
žine 6,5 cm in širine 4,5 cm. Na njem je
napis: SLOVENIJA Veterinarska inšpekcija,
v sredini pa registrska številka 86. Poleg
tega je na levem polu številka 2.

Ob-7321
Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana,

Kongresni trg 1, preklicuje štampiljko števil-
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A****** A*****, K********* 2, Kamnik, pot-
ni list št. BA 593688, izdala UE Kamnik.
s-71330

Baša Erik, Dornberk, Vodnikova 6 a, No-
va Gorica, potni list št. AI 44140. g-71171

Baša Erik, Dornberk, Vodnikova 6 a, No-
va Gorica, potni list št. BA 259277.
g-71174

Benić Zoran, Postaja 7, Most na Soči,
potni list št. BA 778278. g-71339

Bizjak Helena, Bratovševa ploščad 16,
Ljubljana, potni list št. AA 18005. s-71048

Bohinec Peter, Ul. T. Tomšiča 98 d, Je-
senice, potni list št. BA 236346. p-71290

Bohinec Robert, Ul. T. Tomšiča 98, Je-
senice, potni list št. AA 573395. p-71415

Brus Edvard, Vojskarska 5, Idrija, potni
list št. AA 257433, izdala UE Idrija. p-71427

Budimir Jozo, Frankovo naselje 175,
Škofja Loka, potni list št. AA 656281.
s-71253

Bukovšak Damjan, Verje 45/a, Medvo-
de, potni list št. BA 498543, izdala UE Ljub-
ljana. s-71101

Izgubljene listine
preklicujejo

Potne listine in osebne izkaznice

Džordžić Zoran, Hudovernikova 11,
Ljubljana, potni list št. BA 681768. s-71258

Dautović Alija, Francetova cesta 14, Slo-
venj Gradec, potni list št. BA 210685,izdala
UE Slovenj Gradec. g-71396

Debelak Janez, Skalica 15, Kranj, potni
list št. BA 025208. p-71138

Dekleva Katja, Misliče 24, Sežana, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 104498.
p-71016

Dema Zarije, Levčeva ul. 24, Maribor,
potni list št. AA 283808, izdala UE Maribor.
p-71430

Demuš Saiti, Koroška cesta 21, Mari-
bor, potni list št. BA 113317, izdala UE
Maribor. p-71424

Dervić Dževad, Gallusova ulica 3, Piran,
potni list št. BA 404423, izdala UE Piran.
g-71236

Devetak Elvira, Cesta Prekomorskih bri-
gad 17, Šempeter pri G., maloobmejno pre-
pustnico, št. AI 119512. g-71181

Drljevič Petra, Ul. Bratov Učakar 30,
Ljubljana, potni list št. BA 522537, izdala
UE Ljubljana. s-71067

Fajfar Alojz, Borisa Kalina 7 a, Nova Go-
rica, potni list št. BA 568461. g-71175

Fon Damijan, Pod Taborom 11, Sežana,
maloobmejno prepustnico AI 130190, iz-
dala UE Sežana. p-71399

Forstnerič Manca, Celovška 50, Ljublja-
na, potni list št. BA 814506, izdala UE Ljub-
ljana. s-71093

Gačnik Marija, II. Prekomorske brigade
25a, Koper, potni list št. AA 517505, izdala
UE Koper. g-71041

Gerbec Janez, Ig 152, Ig, osebno izkaz-
nico št. 39233. s-71234

Grašič Bojan, Šentilj v Slov. Goricah 51,
Šentilj, potni list št. AG 14201. m-2196

Grašič Zdenka, Šentilj v Slov. Goricah
51, Šentilj, potni list št. BA 285200. m-2195

Grilj Jože, Graška cesta 43, Litija, potni
list št. BA 567718. s-71074

Hajrović Munira, Pot na Rakovo Jelšo
363, Ljubljana, potni list št. AA 938265,iz-
dala UE Ljubljana. s-71354

Hribar Ivana, Taborska cesta 16, Dom-
žale, potni list št. AA 961856. s-71312

Imširović Džemal, Žirovnica 22 a, Žirov-
nica, potni list št. AA 906990. g-71190

Janežič Anica, Gosposvetska 55, Mari-
bor, osebno izkaznico št. 34981. p-71428

Jančar Zdenka, Gornji Ivanjci 18, Gornja
Radgona, potni list št. AA 71732. p-71436

Jaćimović Nataša, Renče 5, Renče, pot-
ni list št. BA 711645. g-71225

Jačimonić Mičo, Renče 5, Renče, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 64736.
g-71176

Jankovič Gordan, Lenardova 19,
Maribor, potni list št. AA 776412. p-72005

Jež Nevenka, Goriška cesta 4, Vipava,
potni list št. AA 722517. g-71185

Jezeršek Darija, Žlebe 3d, Medvode,
potni list št. BA 524581, izdala UE Ljublja-
na. s-71409

Jezeršek Martina, Žlebe 3d, Medvode,
potni list št. BA 155096, izdala UE Ljublja-
na. s-71408

Jusufspahić Safeta, Ribiška 8, Izola,
osebno izkaznico, št. 4919. g-71182

Juteršek Jure, Martinova 13, Ljubljana,
potni list št. BA 736625, izdala UE Ljublja-
na. s-71423

ka 2, okrogle oblike, z vsebino: Inštitut za
novejšo zgodovino, Ljubljana, Slovenija.

AC-Mobil d.o.o., Baragova 9, Ljubljana,
preklicuje uradno potr. za registr. os. vozila
Honda Accord 2.0, št. šasije
SHCE85700U003789, kw: 96, ccm:
1997, Ident: K1754. s-71349

Avtoservis D.D., Kidričeva 4, Slovenj
Gradec, preklicuje potrdilo o registraciji vo-
zila Kangoo RN1,2 VF1KCOAAF
18701221, ocarinjeno ECL 7665 dne
28. 7. 1998. g-71223

Belcl Feliks, Borova vas 25, Maribor,
preklicuje priglasitveni list, opr. št.
064/2751/94. m-2119

Botonjić Hamzo, Čanžekova ulica 24 A,
Ljubljana, preklicuje priglasitveni list, opra-
vilna št. 28-2658/98 z dne 1. 4. 1998.
s-71285

Čurin Maks, Finžgarjeva 21, Maribor,
preklicuje priglasitveni list, št.
064-2868/94. m-1979

Dominko d.o.o, Ob studenčici 4, Ptuj,
preklicuje potrdilo za registracijo vozila, ECL
19567, št. šasije WV2ZZZ9KZWR536391,
št. motorja APQ097134. g-71299

Frešer Janez, Gregorčičeva 5, Maribor,
preklicuje priglasitveni list št. 064-1413/94.
m-1983

Friz. sal. Potočnik Irena, Santorijeva 2,
Koper, preklicuje priglasitveni list, opravilna
št. 17/II/3-1191/94 z dne 31. 12. 1994.
g-71300

Gojković Cvijeta, Volaričeva ulica 40, Po-
stojna, preklicuje priglasitveni list, opravil-
našt. 41-498/94. s-71314

Hauptman Drago, Dajnkova 4, Maribor,
preklicuje obrtno dovoljenje št.
048921/4185/00-74/1995, izdano 6. 3.
1995. m-2136

Ivančič Anton-avtoprev., Dekani 185/9,
Dekani, preklicuje priglasitveni list, opravil-
na št. 17/II/3-577/94 5716873.
g-71226

Klenovšek Aleksander, Ulica XIV divizije
5, Rimske Toplice, preklicuje priglasitveni
list, opravilna št. 20-0394/95. g-71302

Korošec Andrej, Mariborska c. 51, Sel-
nica ob Dravi, preklicuje priglasitveni list, št.
068-0238/94. m-2193

Leopold Jože, Zg. Hoče 23, Hoče, pre-
klicuje priglasitveni list, št. 064-2413/94.
m-1927

Mahne Dušan, Ilirska 13, Izola, preklicu-
je priglasitveni list, opr. št.
17/II/3-2078/96. g-71350

Maček Ivan, Kočevarjeva 6, Maribor,
preklicuje priglasitveni list, št.
064-2894/94. m-2191

Memeti Čenan, C. Komandanta Staneta
4, Novo mesto, preklicuje priglasitveni list,
opravilna št. 038/28-95. g-71301

Praprotnik Samo, Tomšičeva 3, Sloven-
ska Bistrica, preklicuje priglasitveni list,
opravilna št. 50-0475/94. m-2040

REMO, Gobec Izidor Jože, s.p., Mejna
56, Maribor, preklicuje priglasitveni list št.
064-5416/98, izdala RS Davčna uprava
Maribor, 23. 1. 1998. m-1905

ŠTAJERSKI AVTODOM D.D., Tržaška
38, Maribor, preklicuje carinsko deklaraci-
jo za vozilo Kangoo 1.4 RN VF1KCOCAF
18519614 RCL 6790, izdano 2. 7. 1998.
m-2177

TACOL, Kraigherjeva 6, Celje, preklicu-
je zdravstveno spričevalo št. 889, izdano
21. 4. 1998 v Celju. m-2147

Tomažin Peter, Trubarjeva cesta 14,
Grosuplje, preklicuje priglasitveni list, opr.
št. 09-0090/94, izdan 1. 5. 1994.
s-71051

Vargazon Helena, Kosarjeva 14, Mari-
bor, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
064-990/94. m-71053

Zavarovalnica Triglav d.d., Ul. Kneza
Koclja 14, Maribor, preklicuje okrogel žig
premera 3 cm, z napisom Zavarovalnica Tri-
glav d.d., Območna enota Maribor,št. 4.
m-1986

Zovko Vladimir, Stari trg 21, Ljubljana,
preklicuje obrtno dovolenje in odločbo , št.
028802/0600/00-35/1995 z dne 6. 3.
1995. s-71252
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Kaltak Kemal, Cesta Zasavskega bata-
ljona 22, Litija, potni list št. BA 272847,iz-
dala UE Litija. s-71327

Karajič Samir, Reboljeva 5, Ljubljana,
potni list št. BA 626724. s-71400

Kisovar Iztok, Šlandrov tgr 39/A, Žalec,
potni list št. AA 630796. s-71149

Kladušek Avgust, Menardova 20, Ljub-
ljana, potni list št. AA 830076. s-71195

Klemenčič Dejan, Begunjska cesta 37,
Bistrica pri Tržiču, potni list št. AA 360920,
izdala UE Tržič. p-71143

Klemenčič Mateja, Begunjska cesta 37,
Bistrica pri Tržiču, potni list št. BA 394721,
izdala UE Tržič. p-71144

Klobčar Roman, Brodarjev trg 4, Ljublja-
na, potni list št. AA 459631. s-71315

Kogej Adela, Kvedrova 5, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 312869. s-71031

Kolenc Kazimir, Lendavske gorice 633,
Lendava, potni list št. BA 535364. g-71331

Kolenko Janja, Za logom 2, Črenšovci,
potni list št. AA 388132. p-71437

Kolenko Marija, Za logom 2, Črenšovci,
potni list št. AA 388131. p-71439

Kolenko Marija, Za logom 2, Črenšovci,
potni list št. AA 958414. p-71440

Koller Andrej, Domajinci 68, Cankova,
maloobmejno prepustnico, št. AG 006765.
p-71007

Kos Monika, Dobrteša vas 16 D, Žalec,
potni list št. AA 472746. p-71012

Kostov Tošo, Ul. Janeza Puharja 1,
Kranj, potni list št. BA 360314. p-71403

Kovačec Srečko, Zasadi 26, Križevci pri
Ljutomeru, potni list št. BA 782606, izdala
UE Ljutomer. p-71423

Kozoderović Igor, Dražgoška ulica 5,
Kranj, potni list št. AA 346637, izdala UE
Kranj. s-71365

Krajnc Gregor, Škalske cirkovce 3, Ve-
lenje, potni list št. BA 690234, izdala UE
Velenje. p-71413

Kralj Staša, Črešnjevci 215, Gornja Rad-
gona, potni list št. BA 484130, izdala UE
Gornja Radgona. p-71029

Kudić Damir, Levstikova ul. 3, Novo me-
sto, potni list št. BA 565043, izdala UE
Novo mesto. g-71034

Lamovšek Anica, Zgornje Bitnje 270,
Kranj, potni list št. AA 219282, izdala UE
Kranj. p-71408

Lapoši Alojz, Satahovci 44, Murska So-
bota, potni list št. AA 795559, izdala UE
Murska Sobota. p-71147

Macura Spomenko, Poletiči 25, Koper,
potni list št. BA 624175. g-71332

Mankoč Anton, Gornje Ležeče 13, Se-
žana, potni list št. AA 914522. p-71435

Mar Sašo, Ul. Zofke Kvedrove 26, Ljub-
ljana, potni list št. BA 738236. s-71179

Marčeta Milkica, Moškričeva 44, Ljub-
ljana, potni list št. BA 860104. s-71275

Mihelič Jože, Cesta na Loko 11, Bistrica
pri Tržiču, potni list št. BA 381552,izdala
UE Kranj. p-71150

Mikec Jaša, Koštialova ul. 10 a, Novo
mesto, potni list št. BA 553768. p-71402

Muhić Safet, Ulica Cvetke Jerin 1, Što-
re, potni list št. BA 683935. p-71443

Muraus Igor, Flisova ul. 71, Hoče, potni
list št. BA 695168, izdala UE Maribor.
p-71026

Mušič Alenka, Gradnikova c. 28ca, Ra-
dovljica, potni list št. AA 0957169. g-71334

Oplotnik Ernest, Mariborska 76 A, Ce-
lje, potni list št. AA 750712. p-71442

Pegan Marijan, Pod lazami 22, Šempe-
ter pri G., potni list št. BA 259083. g-71335

Petrovič Peter, Keršova ulica 3, Vojnik,
potni list št. BA 684913. p-71011

Piskač Ivana, Podgorica 68, Ljubljana,
potni list št. BA 152905, izdala UE Ljublja-
na. s-71405

Podjavoršek Marko, Raški dol 1, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. VGH, št. 95342, iz-
dano 29. 1. 1997 pri UE Maribor. m-2159

Požru Josip Aleksej, Gosposka 6, Ljub-
ljana, potni list št. BA 43574. s-71046

Pohorec Petra, Sladki vrh 8, Sladki vrh,
potni list št. BA 341024, izdan 26. 5. 1994
pri UE Pesnica. m-1987

Ponikvar Mitja, Gasparijeva ul. 16, Cerk-
nica, potni list št. BA 086898, izdalaUE
Cerknica. s-71094

Porenta Karmen, Dol 10, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 454974, izdala UE Ljubljana.
s-71044

Primc Kremser Darja, Vodovodna 39,
Ljubljana, potni list št. BA 498871, izdala-
UE Ljubljana. s-71197

Primožič Mojca, Bernetičeva 18, Koper,
potni list št. BA 760406. g-71177

Radičić Dragana, Ul. 1. maja 39, Jese-
nice, potni list št. BA 744624. p-71441

Rakuša Stane, Šeronova 5, Ptuj, potni
list št. AA 440166, izdala UE Ptuj. g-72001

Rant Tomaž, Ul. Franceta Prešerna 20,
Jesenice, potni list št. AA 266874. p-71015

Ravnikar Jožefa, Šalek 90, Velenje, pot-
ni list št. AA 621959. p-71023

Remar Igor, Veliki Cirnik 15, Šentjanž,
potni list št. AA 79959. p-71417

Repič Branko, slavšina 38, Vitomarci,
potni list št. BA 506588, izdala UE Ptuj.
g-71040

Ristić Vukica, Kajuhova 34/a, Ljubljana,
potni list št. AA 827910. s-71061

Rus Iztok, Njegoševa 6f, Ljubljana, potni
list št. AA 305076, izdala UE Ljubljana.
s-71203

Rus Nina, Njegoševa 6f, Ljubljana, potni
list št. BA 720157, izdala UE Ljubljana.
s-71202

Salihović Ekrem, Prešernova 4, Velenje,
potni list št. AA 138146. p-71018

Sirk Miran, Goriška c. 13, Dobrovo, ma-
loobmejno prepustnico AI 135730, izdala
UE Nova Gorica. p-71398

Stojšić Dimnik Zlata, Vurnikova 5, Ljub-
ljana, osebno izkaznico št. 45621. s-71063

Strahovnik Simeona, Pokopališka 1, Ve-
lenje, potni list št. AA 851636. p-71021

Strnad Andreja, Rakovlje 9, Braslovče,
potni list št. BA 416476, izdala UE Žalec.
p-71425

Strnad Dragica, Glinškova ploščad 12,
Ljubljana, potni list št. BA 590375, izdala
UE Ljubljana. s-71188

Šimara Branka, Dravska 17, P. Moslavi-
na, potni list št. BA 586728. s-71393

Šimunek Ljudmila, Bilečanska 4, Ljublja-
na, potni list št. BA 447853, izdala UE Ljub-
ljana. s-71421

Šimunek Martin, Bilečanska 4, Ljublja-
na, potni list št. BA 721097, izdala UE Ljub-
ljana. s-71420

Šimunek Stjepan, Bilečanska 4, Ljublja-
na, potni list št. BA 447855, izdala UE Ljub-
ljana. s-71419

Špegel Miran, Kozjak 23, Mislinja, potni
list št. BA 667776, izdala UE Slovenj
Gradec. g-71043

Štamol Srečko, Ljubljanska cesta 54,
Celje, potni list št. AA 945789, izdala UE
Celje. p-71155

Štefan Tomaž, Cankarjeva 11, Ljublja-
na, potni list št. AA 275116, izdala UE Ljub-
ljana. s-71137

Tavčar Primož, Orlek 34a, Sežana, pot-
ni list št. BA 374880, izdala UE Sežana.
p-71420

Toroš Ivan, Jeranova 15, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 128927. s-71403

Trbojević Ida, Banjička ul. 36š, Zemun,
potni list št. AA 966353. g-71333

Tvrtković Esed, Trg prekomorskih bri-
gad 5, Ljubljana, potni list št. AA 595479,
izdala UE Ljubljana. s-71237

Vajović Katja, Mala Cikava 9, Novo me-
sto, preklic preklica potnega lista, objavlje-
nega v Ur. l. št. 54/98, g-54128. g-71035

Velić Amela, Ul. Moša Pijade 8, Črno-
melj, potni list št. BA 516676. p-71020

Vidmar Bevčar Gorazd, Hraše 48,
Smlednik, potni list št. AA 921229, izdala
UE Ljubljana. s-71064

Vidmar Luka, Martina Krpana 24, Ljub-
ljana, potni list št. AA 675625. s-71246

Vidmar Tanja, Planina pod Golico 48,
Jesenice, potni list št. BA 709201, izdala
UE Jesenice. p-71419

Vinko Mihael Mijo, Kidričeva ul. 51, Lju-
tomer, potni list št. AA 0198329. p-71027

Vodopivec Andrej, Zalošče 30 E, Dorn-
berk, maloobmejno prepustnico, št. Ai
33559. g-71336

Vrankovič Goran, Brodarjev trg 3, Ljub-
ljana, potni list št. BA 497343. s-71037

Vrzič Iva, Avguštinčičeva 37, Ljubljana,
potni list št. BA 592084. s-71069

Zekič Nevenka, Polanškova 44, Ljublja-
na, potni list št. BA 556204, izdala UE Ljub-
ljana. s-71415

Zlatković Mirica, Žigrova ul. 6/a, Ormož,
potni list št. AA 99411. g-71180

Zucchiati Peter, Ul. I. Regenta 45, Nova
Gorica, potni list št. AA 468418, izdala UE
Nova Gorica. g-71038

Železnik Boštjan, Tivolska c. 40, Ljublja-
na, potni list št. AA 216388. s-71088

Živkovič Nada, Breg 22, Ljubljana, potni
list št. AA 822983. s-71344

Žnidarčič David, Partizanska 26, Kanal,
potni list št. AA 468721. g-71338

Žumer Majda, Trnovska 4, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 218911, izdala UE Ljubljana.
s-71240

Ademovič Gorazd, Lormanje 4, Lenart,
diplomo št. IV/425/80/86, izdala Srednja
kovinarska, strojna in metalurška šola Mari-
bor, 26. 7. 1986. m-1955

Ahačič Marjana, Prešernova 6a, Radov-
ljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
18034. s-71020

Ajdnik Ernest, Podpeč 16, Loče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 11270.
p-71412

Ambrožič Anton, Pribinci 15, Adlešiči,
delovno knjižico, reg. št. 32729. g-71009

Druge listine
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Ambrožič Peter, Pesnica 60d, Pesnica
pri Mariboru, indeks št. 71084894, izdala-
Pravna fakulteta v Mariboru. m-2113

Anžur Danijela, Bonini št. 38, Koper,
spričevalo SDEŠ Nova Gorica, izdan 1984
na ime Benčič Danijela. s-71422

Anderle Aljaž, Deteljica 7, Tržič, spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje šole, izda-
no leta 1992. g-71215

Andjelkovič Novica, Golnik 111, Golnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
124496, št. reg. 49040. g-71118

Andrejč Viktor, Slovenska 5, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, BGH, št. 32537,
izdala UE Murska Sobota. p-71216

Antič Ljiljana, Cankarjeva 56, Nova Gori-
ca, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole,
smer zdravstveni tehnik, izdani leta 1994 in
1995. g-71212

Antlej Zdravko, Ul. Kozjanskega odreda
23, Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje,
kat. ABCDEFGH, izdala UE Šmarje pri Jel-
šah. p-71353

Arnež Matjaž, Podbrezje 232, Naklo, de-
lovno knjižico. s-71398

Arnold Boštjan, Puhova ulica 12, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
293074, št. reg. 187045. s-71293

Ačko Jelka, Mladinska 4, Kidričevo, za-
ključno spričevalo Frizerske šole v Maribo-
ru, izdano leta 1982. m-2154

Babnik Vinko, Trpinčeva ulica 74, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
64048, št. reg. 1513. s-71245

Bagola Robert, Beblerjev trg 6, Ljublja-
na, spričevalo 2. letnika Srednje agroživil-
ske šole, izdano leta 1996. s-71135

Bajželj Janko, Ul. Željka Tonija 39a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
686678, reg. št. 130582, izdala UE Ljub-
ljana. s-71198

Bakala Bezenšek Cvetka, Deržaničeva
pot 18, Limbuš, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 49130, izdano 14. 2. 1992 pri
UE Maribor. m-1931

Barl Peter, Cesta na Stibuhu 4, Slovenj
Gradec, spričevalo o zaključnem izpituTr-
govske šole, šolsko leto 1995/96.
g-71168

Barlič Gregor, Hrastnik 10, Moravče,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. S 1036065,
št. reg. 30068. s-71204

Bartol Alojzij, Zalarjeva ceta 62, Borov-
nica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5073. s-71173

Bauman Iztok, Rogozniška c. 15, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 32287,
izdala UE Ptuj. g-71141

Baumann Mateja, Jakopičeva 28, Kam-
nik, spričevalo o končani OŠ. g-71294

Bednjički Anica, Ul. Viktorina Ptujskega
3, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat.BGH, št.
5470, izdala UE Ormož. g-71221

Beganovič Edisa, Spodnje Škofije 78,
Škofije, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
30148. g-71143

Belak Tadeja, C 14 divizije 5, Slovenska
Bistrica, spričevalo 4. letnika II gimnazije
Maribor, šolsko leto 97/98. m-2065

Belović Dragica, Vinska pot 90, Ruše,
zaključno spričevalo Poklicne trgovske šole
Maribor, izdano leta 1982. m-2089

Bembič Zlatka, C. na Markovec 3, Ko-
per, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 22307,
izdala UE Koper. g-71013

Benc Vinko, Sp. Gorica 9a, Pragersko,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 6850,
izdano 25. 2. 1993 pri UE Maribor. m-2160

Beranič - Klep Alenka, V. Vlahoviča 67,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
67652, izdano 30. 9. 1994 pri UE Mari-
bor. m-1958

Berač Franja, C. 14. divizije 77, Mari-
bor, spričevalo 1. in 2. letnika Zdravstvene
šole Maribor. m-2059

Bergant Franci, Spodnje Gameljne 11,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnik Srednje
gradbene šole Ivana Kavčiča. s-71235

Berghaus Ivan, Strmec pri Rogatcu 8,
Rogatec, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 6417. p-71034

Berlič Milan, No Korošci 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
652824, št. reg. 145515. s-71129

Bezgovšek Anton, Opekarna 4 b, Trbov-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
10089, izdala UE Trbovlje. g-71155

Bezjak Barbara, Gosposvetska 43, Ma-
ribor, spričevalo 4. letnika Prve gimnazije
Maribor, izdano leta 1997. m-1938

Bezjak Ivan, Obrez 27, Središče ob Dra-
vi, vozniško dovoljenje, kat. FGH, št. 3960.
g-71290

Bešlagić Ana, Goriška 23 b, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 43266.
m-2205

Bećić Hasib, Mlaka pri Kočevju 39b,
Stara Cerkev, spričevalo 2. in 3. letnik
SŠTSS Ljubljana. s-71324

Bgan Danica, Potrčeva 29, Ptuj, zaključ-
no spričevalo Frizerske šole v Mariboru.
m-2145/a

Bizilj Franci, Krašce 12, Moravče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1146962,
št. reg. 23298. s-71230

Bizjak Tina, Pod kostanji 18, Ljubljana,
obvestilo o uspehu pri maturi, izdano leta
1997. s-71242

Bizjak Uroš, Ljubljanska 3a, Maribor,
spričevali 1. in 2. letnika SKSMŠ Maribor,
za šolski leti 1991/92, 1992/93. m-2166

Blatešić Saša, Splitska ul. 27, Velenje,
indeks Pravne fakultete. m-2004

Božič Mojca, Bilje 121/c, Renče, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Tekstilne šole v
Kranju. g-71023

Božič Stane, Veliki Podljuben 1 a, Uršna
sela, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19242. g-71160

Božjeglav Ortenzija, Elerji 27, Škofije,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 13789.
g-71116

Bohak Violeta, Župančičeva 1, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje prometne šole
Maribor, šolsko leto 97/98. m-2201

Bohinec Dejan, Stročja vas 1c, Ljuto-
mer, vozniško dovoljenje. p-71009

Bojanič Slavko, Žagrovič bb, Knin, di-
plomo Srednje železniške šole, izdana leta
1969 v Mariboru. m-1994

Bojnec Neža, Dobrovnik 252, Dobrov-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12103, izdal Oddelek za upravne notranje
zadeve Lendava. p-71145

Botič Uroš, Spodnje Gameljne 18 B,
Šmartno/Ljubljana, spričevalo 1. letnika
SŠTS Šiška, izdano leta 1995. s-71201

Bradač Špela, Mestne njive 11, Novo
mesto, spričevalo 1. letnika Gimnazije Čr-
nomelj, letnik 1997. g-71222

Brandšteter Bogdan, Črmljenšak 11b,
Voličina, preklicuje dovoljenje za prevoz ne-
varnih snovi v cestnem prometu, št.
000791. m-1918

Bratina Drago, Stomaž 5, Dobravlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 196872,
izdala UE Ajdovščina. g-71399

Bračko Andreja, Celestrina 6c, Maribor,
spričevalo 4. letnika in zaključno spričevalo
Srednje trgovske šole, izdani leta 1996.
m-2111

Brdnik Vesna, Morje 81, Fram, spriče-
valo 1.2. in 3. letnika Srednje tekstilne šole
v Mariboru, izdani leta 1985,1986 in 1987.
m-2078

Brence Lucija, Cankarjeva 9, Šmarje pri
Jelšah, spričevalo 1. letnika Srednje živil-
ske šole Maribor, izdano leta 1997.
m-1960

Brezar Sandi, Šmihelj 72, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 32836,
izdala UE Novo mesto. g-71103

Breznik Boris, Sp. Velka 83, Zgornja Vel-
ka, spričevalo 1. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Maribor, za šolsko leto
1984/85. m-2141

Brnot Janez, Nušičeva ulica 5, Domža-
le, letno spričevalo 3. letnika Elektroteh-
niške šole v Ljubljani, izdano 19. 6. 1981.
s-71033

Budimir Joz, Frankovo naselje 175,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH,št. 23642. s-71254

Budja Urška, Irenina ul. 3, Maribor, spri-
čevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole v
Mariboru, izdano leta 1997. m-2096

Buhinjak Milica, Rozmanova 7, Maribor,
spričevalo 1. letnika Lesne šole v Mariboru,
šolsko leto 1967/68. m-2012

Butkovič Tonček, Dolsko 80, Dol pri
Ljubljani, spričevalo o zaključnem izpitu,št.
17 z dne 30.8. 1974 Poklicne kmetijske
šole Svečina. s-71389

Caf Čolnik Terezija, Engelsova 44, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
113416, izdano 19. 12. 1997 pri UE Mari-
bor. m-1978

Caf Damjan, Delavska ul. 6, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
98948, izdala UE Maribor, 21. 2. 1997.
m-1945

Cafuta Iztok, Podbreg 13, Kranjska Go-
ra, vozniško dovoljenje, kat. B, št. S
795644. s-71090

Cejan Nika, Poljanska cesta 20 A, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1065371, št. reg. 210143. s-71193

Ciechonski Patryk, Regentova 18, Mari-
bor, spričevalo OŠ Borcev za severno mejo
Maribor, šolsko leto 94/95. m-2017

Cilenšek Franc, Ižanska cesta 69 D,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 264143, št. reg. 72282. s-71306

Cizera Gabrijel, Planina 26, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, št. 951915. g-71211

Colnar Janez, Večna pot 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
646218, reg. št. 83845, izdala UE Ljublja-
na. s-71346

Cotič Jože, Trg makole 26, Kanal, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH. g-71153

Crnogaj Dragutin, Ul. Versijev 8, Roga-
tec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9208, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
p-71151
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Čagran Ivan, Ul. I. internacionale 30, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
18107, izdala UE Maribor, 14. 5. 1997.
m-1930

Čamo Janja, Trg revolucije 4, Trbovlje,
spričevali 1. in 3. letnika Šole za prodajalce
v Trbovljah, izdani leta 1979 in 1981 na ime
Kolar Janja. g-71401

Čatak Ferido, Hrušica 205, Hrušica,
spričevalo o končani OŠ Kor. Bela.
g-71209

Čebular Nataša, Tekačevo 31, Rogaška
Slatina, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Go-
stinske šole v Celju, poklic natakar. m-1923

Čelan Goran, Ostenk 36, Trbovlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 12052, iz-
dala UE Trbovlje. s-71004

Černjak Gorazd, Kunaverjeva 6, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 14293.
s-71280

Čibej Bruno, Lucija, Sončna pot 87, Por-
torož, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 9435,
izdala UE Piran. g-71265

Čobec Božidar, Gubčeva ulica 6, Le-
nart, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
5372, izdano 11. 7. 1994 pri SO Lenart.
m-2137

Črešnjar Andrej, Koseskega 35, Mari-
bor, spričevalo OŠ Ludvik Pliberšek Mari-
bor, šolsko leto 94/95. m-2034

Čuček Miran, Grebenčeva 52, Lesko-
vec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12810. p-71057

Dajčer Štefan, Pajkova 31, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BCDFGH, št. 28122,
izdala UE Maribor 17. 3. 1993. m-1904

Danko Jože, Župetince 44, Cerkvenjak,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8323,iz-
dano 26. 3. 1993 pri ONZ Lenart. m-2174

Dautović Mehmed, Zaloška cesta 69,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 321937, reg. št. 128527, izdala UE
Ljubljana. s-71238

Dedić Omer, Pot v zeleni gaj 29, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Rudarske
tehnične šole Velenje, izdano leta 1991.
s-71328

Dekanović Jasmin, Kamnogoriška cesta
47, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 972033, reg. št. 148660,
izdala UE Ljubljana. s-71412

Dirnbek Mihael, Naselje NE 11, Krško,
študentsko izkaznico, št. 26102523 - Fa-
kultete za gradbeništvo. s-71084

Divjak Renata, Prušnikova 40, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 38781,
velja od 11. 6. 1994 do 11. 6. 2004.
m-2167

Djogić Elvir, Zaloška cesta 47, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1025820, reg. št. 205771, izdala UE Ljub-
ljana. s-71050

Djukič Zlatko, Plešičeva ulica 4, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
586182, št. reg. 133662. s-71402

Dobaj Jerica, Lormanje 23b, Lenart, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4163, iz-
dano 26. 2. 1992 pri UE Lenart. m-2168

Dobčnik Uroš, Jeze 2 a, Šmartno pri
Litiji, spričevalo 8. razreda OŠ Franca Roz-
mana Staneta Šmartno pri Litiji izdano leta
1995. s-71277

Dobčnik Uroš, Jeze 2 a, Šmartno pri
Litiji, spričevalo 2. letnika Gimnazije Ljublja-
na-Šiška, izdano leta 1997. s-71278

Dolenc Nives, Belokriška 42/a, Porto-
rož, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 268,
izdala UE Piran. g-71366

Dolinšek Matija, Partizanska 61, Dol pri
Hrastniku, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 2809, izdala UE Hrastnik. g-71287

Drevenšek Brigita, Žetale 108, Podleh-
nik, delovno knjižico, reg. št. 51877, izdala
UE Ptuj. g-71154

Dukić Željko, Tomšičeva 8, Lendava,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
6348. p-71014

Dvoršak Renata, Zg. Duplek 173, Spod-
nji Duplek, spričevalo 3. letnika STŠ, izda-
no leta 1991 v Mariboru. m-2140

Egghart Edvard, Sp. Voličina 70 c, Voli-
čina, zaključno spričevalo SKŠMŠ v Mari-
boru, št. 200/92-085/S-1027. m-2001

Eržen Mojca, Krožna pot 12, Maribor,
spričevalo 4. letnika II gimnazije Maribor,
šolsko leto 97/98. m-2035

Erce Tomaž, Krekova ulica 2, Komenda,
spričevalo o zaključnem izpitu SLŠ v Ljub-
ljani, izdano leta 1995. s-71087

Erzar Ivan, Cesta talcev 8 D, Jesenice,
delovno knjižico. g-71267

Erzar Ivan, C. Talcev 8d, Jesenice, de-
lovno knjižico. g-71351

Fabjan Marjan, Lopata 12, Celje, delov-
no knjižico. p-71434

Fak Blaž, Krčevinska ul. 100, Maribor,
študentsko izkaznico št. 18940131. m-2175

Falnoga Drago, Ivenca 22, Vojnik, spri-
čevalo 1. letnika Gimnazije Šentvid, za šol-
sko leto 1971/72. m-2148

Fartely Fredi, Spodnje Dobrenje 27, Pe-
snica, zaključno spričevalo Srednje šole za
miličnike v Tacnu. m-2114

Felicijan Janko, Vače 28, Litija, spriče-
valo o končanem 6. razredu OŠ. g-71282

Ferenčak Simon, Panonska 24, Odran-
ci, duplikat letnega spričevala za 3. letnik-
Srednje živilske šole Maribor, program ži-
vilstvo, poklic mesar, izdano leta 1993 in
duplikat spričevala št. 137, za IV. stopnjo,
izdano leta 1993. m-2099

Ferjuc Janko, Gmajnica 124, Komenda,
spričevalo o končani OŠ, šolsko leto
1994/1995. g-71219

Ferkolj Tatjana, Kronovo 22, Šmarješke
toplice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
28092, izdala Občina Novo mesto. g-71016

Ferš Maks, Bresterniška grapa 90, Bre-
sternica, preklicuje certifikat za prevoz
nevarnih snovi, št. 704, izdan 3. 3. 1995.
m-1975

Ficko Aleš, St. Rozmana 15, Murska So-
bota, delovno knjižico št. 23666. p-71411

Ficko Marjan, Ul. Staneta Severja 22,
Maribor, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Po-
klicne kovinarske šole Maribor Tabor.
m-2032

Fijavš Cvetka, Industrijska 12, Ruše,
spričevalo OŠ Janka Glazarja Ruše, izdano
leta 1979. m-2121

Fingušt Brigita, Sallaumines 9, Trbovlje,
spričevalo 1.2.in 3. letnika Srednje gostin-
ske šole. p-71019

Firšt Ljubica, Vodnikova 14, Celje, spri-
čevalo o zaključnem izpitu št. 7, izdala Go-
stinska šola Celje, 29. 6. 1979, poklic ku-
har. m-1912

Flis Brigitica, Zg. Hoče 26č, Hoče, za-
ključno spričevalo Trgovske šole v Maribo-
ru, izdano leta 1983. m-2120

Flis Jože, Straža 15, Oplotnica, zaključ-
no spričevalo Gradbene poklicne šole Mari-
bor, letnik 1977. m-2008

Forjan Martin, Melinci 131b, Beltinci,
spričevalo o zaključnem izpitu Delovodske
strojne šole Maribor, št. 2/79-MS, izdano
31. 3. 1979. m-1906

Forštnarič Andrej, Krambergerjeva pot
8, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
23831, izdala UE Ptuj. g-71102

Francki Jelena, Svetozarevska 12, Polj-
čane, spričevalo 4. letnika II. gimnazije v
Mariboru, izdano leta 1983. m-2135

Fras Milan, Žolgarjeva ul. 9, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 69550, izda-
no 11. 5. 1992 pri SO Maribor. m-1993

Frešer Janez, Gregorečeva 5, Maribor,
delovno knjižico, reg. št. 2139, izdana leta
1991 v UE Maribor. m-1981

Fric Leonida, Cafova 1, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 93395.
m-2200

Funčič Matjaž, Jenkova 1, Koper, in-
deks, št. 81505171 EPF v Mariboru.
m-2076

Gaberšek Marjanca, Luterje 27, Ponik-
va, spričevalo 1. letnika Srednje zdravstve-
ne šole Maribor, za šolsko leto 1992/93.
m-1961

Gaberščik Luka, Ulica Gradnikov briga-
de 29, Nova Gorica, študentsko izkaznico
št. 20970718, izdala Pravna fakulteta v
Ljubljani. s-71052

Gašek Jože, Florjanska 82, Sevnica,
spričevalo 3. letnika Živilske šole v Maribo-
ru, šolsko leto 91/92. m-2054

Gašperšič Bojan, Ul. II. Prekomorske bri-
gade 22, Koper, vozniško dovoljenje, kat.
BCE, št. 21590, izdala SO Koper. g-71377

Gačnik Marija, II. Prekomorske Brigade
25/a, Koper, vozniško dovoljenje. g-71027

Gerbec Janez, Ig 152, Ig, vozniško do-
voljenje, kat. ABGH, št. S 102477, reg. št.
97217, izdala UE Ljubljana. s-71239

Gergek Berta, Koroška 67, Maribor,
spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika II. gimnazi-
je v Mariboru, izdana v letih od 1977 do
1981. m-2170

Gjergjek Janez, Korovci 23, Cankova,
spričevalo 4. letnika SERŠ Maribor, šolsko
leto 83/84. m-2199

Gnezda Stanislav, Platiševa 27, Cerkno,
spričevalo o zaključnem izpitu Šole Branko
Brelih Nova Gorica, št. 414, izdano 1. 9.
1965, poklic strojni ključavničar. p-71422

Gobec Vesna, Na Jelovcu 1, Bresterni-
ca, zaključno spričevalo 4. letnika Gimnazi-
je in srednje kemijske šole v Rušah, za šol-
sko leto 1997/98. m-1943

Godec Lolita, Veljka Vlahoviča 49, Mari-
bor, spričevalo 4. letnika Srednje trgovske
šole v Mariboru, za šolsko leto 1990/91.
m-2157

Gojkovič Andrej, Na obrežju 14, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 39377,iz-
dala UE Ptuj na ime Gojkovič Peter.
g-71374

Golob Aleksander, Ožbalt 43, Ožbalt,
spričevalo 4. letnika SERŠ Maribor, za šol-
sko leto 1997/98. m-2104

Golob Cita Valhl, Ruše, spričevalo OŠ
Radlje, izdano leta 1980. p-71445

Golob Janvit, Vogelna ulica 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S567257, št. reg. 40292. s-71083
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Gorjanc Sonja, Boletina 17, Ponikva,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 30583.
p-71173

Gornik Jožef, Splavarska ul. 1, Sp. Du-
plek, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
1845, izdano 23. 5. 1995 pri UE Maribor.
m-1976

Gorza Kristina, Dermastjeva 12, Radom-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGh, št.
S1263756, št. reg. 25343. s-71232

Gramec Mirjana, Gor. Lenart 35, Breži-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15440. p-71003

Granda Miha, Lončarska ul. 1, Rače, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 104167, izdal-
no 19. 12. 1994 pri SO Maribor. m-1991

Gračnar Filip, Borštnikova 114, Maribor,
indeks št. 61145203, izdala Pedagoška fa
kulteta v Mariboru. m-2130

Gregor Daniel, Veliki kamen 49, Kopriv-
nica pri Brestani, indeks št. 93414152, iz-
dala Tehnična fakulteta v Mariboru. m-1953

Gregorič Goran, Zg. Škofije 33, Škofije,
indeks Srednje kovinarske šole Koper,izda-
no leta 1986. g-71279

Greif Jožefa, Planica 25, Fram, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 43670, izdano
31. 5. 1993 pri SO Maribor. m-2176

Grošelj Peter, Poženik 46, Cerklje, Al-
petourovo vozovnico št. 929018. g-71355

Grudnik Andrej, Florjan 265, Šoštanj,
spričevalo 3. letnika SŠ Slovenj Gradec,šol-
sko leto 1996/97. g-71123

Grujčič Lidija, Bres. Grapa 89, Kamni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
95721. m-2182

Gubič (Štefan) Andreja, Vrtna ul. 3, Kri-
že, letno vozovnico za relacijo Križe-Radov-
ljica. g-71371

Guldenberg Robert, Bevkova 7, Žalec,
spričevalo 1.2. in 3. letnika Srednje gostin-
ske šole Celje. m-2047

Gunzek Alojz, Nova vas 10, Šmarje, voz-
niško dovoljenje. p-71407

Gunčer Martin, Ul. dr. Jagodiča 2, Slo-
venska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BCFGH, št. 6752, izdano v UE Slovenska
Bistrica. m-1959

Habjan Aljoša, Zemljičeva 21, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje gozdar-
ske šole v Postojni, šolsko leto 91/92 in
92/93. m-2038

Habjanič Andrej, Bohova 6, Hoče, za-
ključno spričevalo SKSMŠ Maribor, izdano
leta 1989. m-2150/a

Habjanič Sergej, Žabjek 60, Ptuj, spri-
čevalo 1. in 2. letnika Srednje šole za go-
stinstvo in turizem Maribor, izdani leta 1993
in 1994. m-2029

Hadžić Sanel, Šaranovičeva 2, Celje, de-
lovno knjižico. s-71260

Hadžić Sanel, Šaranovičeva ulica 2, Ce-
lje, delovno knjižico. s-71261

Hafnar Petra, Rudija Papeža 30, Kranj,
zaključno spričevalo Gimnazije Kranj, šol-
sko leto 93/94. g-71130

Hamzabegović Šemsa, Gregorčičeva
12, Piran, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 7316, izdala UE Piran. g-71024

Hanjc Roland, M. Škapin 2, Izola, spri-
čevalo 3. letnika SKPŠ Koper, za šolsko
leto 1994/95. g-71018

Harc Sebastijan, Polički vrh 5, Jarenina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2024,
izdano 23. 6. 1994 v UE Pesnica. m-1971

Hartman Pavel, Pod topoli 6, Ljubljana,
vozovnico s 100 procentnim popustom, št.
7776. s-71341

Hedžet Breda, Ljubljanska 27b, Maribor,
spričevalo 4. letnika in zaključno spričevalo
Ekonomske srednje šole v Mariboru, izdani
leta 1978. m-1940

Hedl Stanislava, Radehova 2, Lenart v
Slov. goricah, spričevalo 1. letnika Gostin-
ske šole Maribor, za šolsko leto 1995/96.
m-2171

Hegler Marko, Ulica miru 29, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Karla Destovnika
Kajuha. s-71378

Hentak Leon, Gabernik 33, Juršinci, de-
lovno knjižico, reg. št. 24404, izdana na
Ptuju. g-71352

Herič Drago, Železnikova 22, Maribor,
spričevalo Posebne OŠ v Mariboru, izdano-
leta 1976. m-1990

Hladnik Cvetka, Petkovec 37 b, Rovte,
delovno knjižico. g-71157

Hleb Marjana, Bračičeva 1, Velenje, spri-
čevalo 1.2.in 3. letnika in spričevalo o za-
ključnem izpitu RŠC Velenje, izdani na ime
Tovornik Marjana. p-71005

Hlebec Anita, Železnikarjeva ul. 10, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje čipkar-
ske šole v Idriji. s-71251

Hodžaj Jeton, Žur Prizren, Srbija, oseb-
no delovno dovoljenje, št. 0424477048.
s-71065

Hojnik Anton, Gaj nad Mariborom 37,
Zgornja Kungota, delovno knjižico, št.
14517. m-2209

Hojnik Branko, Gosposvetska c. 14, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
56415, izdan 18. 5. 1994 pri UE Maribor.
m-1999

Hojnik Peter, Bresterniška 111, Brester-
nica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
90740. m-2055

Horvat Danica, Cvetkova 14, Murska So-
bota, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika ter
zaključno spričevalo Srednje zdravstvene šo-
le v Mariboru, za leta 1976 do 1981. m-1939

Horvat Štefan, Vurberk 55, Sp. Duplek,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 98913,
izdano 19. 6. 1997 pri UE Maribor. m-1944

Hočevar Jožica, Slepšek 18, Mokronog,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 26470,
izdala UE Novo mesto. g-71269

Hrasnik Peter, Plač 21, Zg. Kungota,
spričevalo 1. letnika Živilske šole v Maribo-
ru, izdano leta 1998. m-1919

Hrastnik Blaž, Gradnikova 52a, Radovlji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
12199, izdala UE Radovljica. g-71345

Hrastnik Branko, Zg. Korena 64, Zgor-
nja Korena, spričevalo 2. letnika Gostinske
šole Maribor, izdano leta 1978. m-2145

Hren Peter, Gradež 14, Turjak, indeks
Srednje šole tehniških strok in osebnih sto-
ritev. s-71316

Hribar Anton, Gregčeva ulica 4, Men-
geš, spričevalo o zaključnem izpitu Poklic-
ne usnjarsko kovinarske šole v Domžalah,
izdano leta 1977. s-71387

Hribar Marjeta, Rašica 26, Velike Lašče,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za gostinstvo in turizem, izdano leta 1996.
s-71347

Husar Jurij, Vodovodna 6, Gornja Rad-
gona, spričevalo 2. in 3. letnika , šolsko
leto 94/95 in 95/96 ter zaključno

spričevalo - program podjetniško poslova-
nje. p-71004

Huzjak Štefan, Proseniško 24d, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10802,
izdala UE Šentjur pri Celju. p-71153

Ibrahimagič Firdesa, Ribiški trg 9, Ko-
per, spričevalo o končani OŠ Dr. Aleš Beb-
ler Primož, Hrvatini. p-71447

Ignjatovič Ana, Goriška 6, Maribor, vete-
rinarsko izkaznico, št. 015245. m-2050

Iljaš Matej, Dečna sela 46, Artiče, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 13880, izdala
UE Brežice. p-71028

Ipavec David, Cankarjeva 13, Nova Go-
rica, diplomo Srednje šole Jurija Vege Idri-
ja, izdana 26. 8. 1986 v Idriji. s-71002

Ivanović Mičo, Johovac, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, št. S 768221, št. reg.
145535. s-71227

Jagodič Bojan, Novo naselje 25, Bistri-
ca ob Sotli, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 7165, velja od 7. 7. 1994 do 7. 7.
2004. m-1916

Jaklin Sonja, Smolnik 17, Ruše, spriče-
valo OŠ Ruše, izdano leta 1970. m-2102

Jakopič Ferdinand, Bukovca 9, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 10279.
p-71032

Jamnik Anja, Cesta IV/1, Ribnica, matu-
ritetno spričevalo Gimnazije Poljane, izdano
leta 1997. s-71196

Jandl Matjaž, Malečnik 14a, Maribor, de-
lovno knjižico št. 5831, izdano 1. 1. 1986
v Mariboru. m-2128

Janežič Ivo, Lože 2, Vipava, spričevalo o
končani OŠ (6). g-71268

Janov Dejan, Šišenska cesta 82, Ljub-
ljana, diplomo Srednje strojne šole, izdana
leta 1990. s-71058

Jarc Lana, Razlagova 25, Maribor, spri-
čevalo 1. letnika Srednje trgovske šole Ma-
ribor, letnik 1996. m-2016

Javornik Ribič Emilija, Groharjeva 8, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
46391, izdano 17. 7. 1995 pri UE Mari-
bor. m-2147/a

Jazbec Meta, Vilharjeva 6, Maribor, spri-
čevalo 4. letnika Prve gimnazije v Mariboru,
št. osebnega lista 267, za šolsko leto
1994/95. m-1910

Jašek Bine, Vrbanska 46, Maribor, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske
šole v Mariboru, izdano leta 1994. m-1942

Jež Nevenka, Goriška 4, Vipava, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 465116,
izdala UE Ajdovščina. g-71184

Jelen Aljoša, Kale 9 D, Šempeter/Sav.
dolina, spričevalo 1.2.in 3. letnika Srednje
Agroživilske šole v Ljubljani. s-71146

Jeler Ivica, Partizanska 109, Oplotnica,
zaključno spričevalo 8. razreda OŠ Pohor-
skega bataljona Oplotnica, za šolsko leto
1995/96. m-2165

Jelič Milan, Sp. ndrija 69, Čazma, diplo-
mo SGTŠ Izola-smer natakar. g-71014

Jenžur Mihaela, Drnovo 59, Leskovec
pri Krškem, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
Gostinske šole Novo mesto. g-71383

Jenko Aleksandra, Srednje Bitnje 84,
Žabnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 474893, reg. št. 33015, izdala UE Kranj.
s-71206

Jerković Saša, Koroška 73, Maribor, in-
deks, št. 93350081 Tehnične fakultete v
Mariboru. m-2002
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Jerman Alan, Razgledna ulica 44, Ko-
per, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 28857.
g-71021

Jezernik Leskovšek Jolanda, Ulica 28.
maja 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 167995, št. reg. 11309.
s-71386

Jezeršek Martina, Žlebe 3d, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
516728, reg. št. 5668, izdala UE Ljublja-
na. s-71407

Jovanović Zora, Matejkova 5, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje ekonomsko
komercialne šole Maribor, izdano leta
1997. m-2026

Jug Anton, Ul. Iva Lola Ribarja 1, Sloven-
ska Bistrica, indeks Strojne fakultete, št.
93317992. m-2006

Jurgec Marija, Na hribu 4, Poljčane, spri-
čevalo 2. letnika Gostinske šole Maribor,
šolsko leto 93/94. m-2025

Jurič Adil, Osojna pot 1, Izola, delovno
knjižico, izdala UE Piran. g-71161

Jurovič Marta, Apače 222, Lovrenc na
Dravskem pol, spričevalo Trgovske šole, iz-
dano leta 1974, na ime Galun Marta.
g-71012

Jus Tanja, Cesta v Hotinje 15, Marjeta,
diplomo Srednje šole za gostinstvo in turi-
zem v Mariboru, šolsko leto 86/87. m-2194

Kabilovič Aleksander, Cankarjeva ul. 10,
Postojna, delovno knjižico. p-71400

Kadirić Tehvid, Sanski most, diplomo
Srednje gradbene šole v Ljubljani, izdana
leta 1986. s-71342

Kaiser Marta, Sp. Vrtiče 3/a, Zg. Kun-
gota, letno spričevalo 2. letnika Srednje tr-
govske šole v Mariboru, za šolsko leto
1997/98. m-1956

Kaiser Robert, Prečna 15, Selnica ob
Dravi, spričevalo 1. letnika SERŠ Maribor,
za šolsko leto 1992/93. m-2095

Kalinič Blaženka, Jelenčevih 6, Limbuš,
delovno knjižico. m-2061

Kalšnik Brigita Breda, Kajuhova 7, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, št. 41806.
p-71001

Kanalec Mateja, Volarje 40, Tolmin, voz-
niško dovoljenje, št. S 000192387.
g-71158

Karba Katja, Vosek 6 a, Pernica, spriče-
valo o strokovnem izpitu, št. 1084. m-2208

Karner Mateja, C. XIV. divizije 79, Mari-
bor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole Maribor, za šolsko leto
1997/98. s-1982

Kastelic Stanislav, Hribi 32, Škofljica, za-
ključni izpit za 4. letnik Elektrotehnične šole
Ljubljana, izdan leta 1980. s-71376

Kavčič Gregor, Cesta pod goro 45, Bo-
rovnica, vojaško izkaznico, reg. št. BC
024714. s-71309

Kejžar Mitja, Trata 16, Zgornja Velka,
vozniško dovoljenje, kat. BGCH, št. 8770.
m-2190

Kelbič Vojko, Rošpoh 4 f, Kamnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 53110.
m-2053

Kene Cvetka, Globoko 52, Globoko, de-
lovno knjižico. s-71291

Kepnik Boštjan, Šentilj 69b, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 5689, izda-
no 2. 8. 1993 pri SO Pesnica. m-2124

Kern Jelka, Podrečje 19, Domžale, spri-
čevalo 1. letnika Aranžerske šole v Ljublja-

ni, izdano leta 1977, na ime Prebil Jelka.
s-71228

Kern Polona, Partizanska 5, Kranj, di-
jaško izkaznico, izdala Gimnazija Kranj.
g-71207

Kernc Tatjana, Tomažičeva ulica 42,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 352639, reg. št. 40818, izdala UE
Ljubljana. s-71056

Kernet Sabina, Lisjakova 20, Maribor,
spričevalo OŠ Ludvik Pliberšek Maribor, let-
nik 1982. m-2069

Kirbiš Tatjana, Župeča vas 36a, Lovrenc
na Dravskem pol, zaključno spričevalo OŠ,
izdala Delavska univerza Maribor, leta 1982.
m-1974

Klemenšek Žiga, Riharjeva 32, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 14664.
s-71319

Klemenčič Saša, Poljska 4, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu I. gimnazije
Maribor, izdano leta 1992. m-2094

Klinc Darja, Jezero 170, Preserje, in-
deks Trgovske srednje šole v Ljubljani.
s-71205

Koželj Maja, Topniška 70, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 1189. s-71053

Kobilšek Saša, Zikova 6, Kamnik, di-
jaško vozovnico na relaciji Kamnik Ljublja-
na, št. 821007. g-71165

Kocet Franc, Lendavske gorice 325/D,
Lendava, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 1455. p-71013

Kocjančič Alojz, Velike Loče 17, Materi-
ja, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH,št.2776. g-71163

Koderman Dominik, Jazbečeva pot 7,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 511965,
izdala Zavarovalnica Tilia. s-71305

Kogovšek Marjeta, Pungrt 30, Šmartno
pri Litiji, študentsko izkaznico št.
30008936, izdala Fakulteta za kemijo in
kemijsko tehnologijo. s-71054

Kohont Karin, Borova vas 28, Maribor,
zaključno spričevalo Srednje tekstilne šole
Maribor, šolsko leto 97/98. m-2052

Kojzek Boštjan, Glazerjeva 27, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8223.
m-2043

Kokol Gregor, Na gorci 58, Maribor, di-
plomo št. I/2600-K, izdala Srednja kovinar-
ska strojna in metalurška šola Maribor 22. 6.
1990. m-1964

Komen Nataša, Jelšane 5, Jelšane, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 280594,iz-
dala UE Ilirska Bistrica. s-71363

Koren Tatjana, Zasip rebr 5, Bled, de-
lovno knjižico. g-71283

Korenini Daniel, Za gaj 23, Bistrica ob
Sotli, indeks št. 93416974, izdala Fakulte-
ta za elektrotehniko, računalništvo in infor-
matiko. m-2105

Korez Bizjak Fabija, Mladinska 37, Mari-
bor, zaključno spričevalo I. gimnazije v Ma-
riboru, šolsko leto 91/92. m-2180

Korunič Kristina, Črešnjevec 20, Sloven-
ska Bistrica, indeks Filozofske fakultete, št.
18971182, izdan leta 1997. s-71200

Kos Boštjan, Kidričeva ul. 5, Ruše, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8707, izda-
no 17. 8. 1998. m-2031

Kos Katarina, Cesta na Roglo 11 a, Zre-
če, spričevalo-dvojnik 4. letnika Gimnazije
Center Celje, šolsko leto 1997/98.
m-2020

Kos Katarina, Cesta na Roglo 11a, Zre-
če, spričevalo 4. letnika Gimnazije Celje-
Center, za šolsko leto 1997/98. m-1966

Kos Magda, Ukmarjeva 2, Portorož, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 5693, izdala
UE Piran. g-71015

Kos Peter, Vosek 26, Pernica, zaključ-
no spričevalo 8. razreda OŠ Bratov Polan-
čič Maribor, za šolsko leto 1984/85.
m-1926

Kosar Tamara, Šarhova ul. 33, Prager-
sko, zaključno spričevalo 3. letnika Srednje
aranžerske šole v Mariboru, izdano leta
1997. m-1941

Kosec Silvija, Vesca 9, Vodice, diplomo
Srednje usnjarske šole v Domžalah, izdana
leta 1988, na ime Hribar Silvija. s-71073

Kosi Suzana, Mlinska 30, Maribor, spri-
čevalo 7. razreda OŠ Borci za severno me-
jo, šol. leto 1984. m-1998

Kosijer Predrag, Benedikt 105, Bene-
dikt, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
2952, velja od 25. 1. 1993 do 25. 1.
2003. m-2129

Kostanjevec Tanja, Slovenska 4, Mari-
bor, zaključno spričevalo OŠ Delavske uni-
verze Maribor, za šolsko leto 1996/97.
m-2109

Kotnik Boštjan, Razgledna 44, Radlje ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7972. p-71017

Kotnik Rajko, Kozjak 68, Mislinja, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. 7854.
g-71140

Kovačec Mitja, Juršinci 89, Juršinci, za-
ključno spričevalo Srednje kmetijske šole
Ptuj, šolsko leto 97/98. m-2188

Kovačevič Stojanka, Kidričeva ul. 9č,
Maribor, spričevalo 1. letnika Srednje tek.
šole, izdano leta 1992 v Mariboru.
m-71095

Kovačič Goran, Gregorčičeva 4, Raden-
ci, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
lesarske šole Maribor, letnik 1998. m-2022

Kovačič Gorazd, Drensko rebro 2 b, Le-
sično, indeks EPF Maribor, št. 81457618.
m-2185

Kozar Alojz, Vranji vrh 33, Sladki vrh,
spričevalo 1. letnika SERŠ, letnik 1991 v
Mariboru. m-2187

Kozar Borica, Smetanova 55, Maribor,
spričevalo 1., 2., 3., 4. in 5. letnika, ter
zaključno spričevalo Srednje vzgojiteljske
šole v Mariboru. m-2158

Košir Dragica, Sušica 3, Ivančna Gori-
ca, spričevalo o konačni OŠ Franja Goloba.
s-71091

Košir Dragica, Sušica 3, Ivančna Gori-
ca, spričevalo 1. letnika Srednje gostinske
šole v Celju. s-71092

Košljar Tina, Cesta v Mestni log 31 a,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
36664. s-71079

Kočar Urška, Studenec 4, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 7140.
s-713223

Kočevar Katja, Marjana Kozina 20, Novo
mesto, študentsko izkaznico, št. 19325903,
izdala Ekonomska fakulteta. s-71304

Kragl Božo, Brezovo 3, Studenec, de-
lovno knjižico. p-71036

Krajcar Gregor, Gorenjskega odreda,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 1146408, št. reg. 47712, izdala UE
Kranj. g-71121
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Krajilo Claudia, Goriška 1, Maribor, za-
ključno spričevalo OŠ na Delavski univerzi
Maribor, leta 1987. m-2064

Krajilo Claudia, Goriška 1, Maribor, za-
ključno spričevalo OŠ Boris Kidrič Maribor,
leta 1987. m-2063

Krajinovič Darko, Slovenska 31, Mari-
bor, zaključno spričevalo SKSMŠ Maribor,
št. I/351, za šolsko leto 1985/86. m-2084

Krajnc Zlatko, Škorošnjak 13, Zgornji Le-
skovec, spričevalo - Varstvo pri delu,izdano
leta 1984. m-2087

Kralj Katja, Ulica ob polju 31, Muta, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9066.
p-71446

Kramar Niko, Letoviška 20, Portorož, let-
no spričevalo 1. letnika IKŠ v Mariboru, za
šolsko leto 1967/68. m-1980

Kramberger Renato, Jelenče 18 a, Pe-
snica, diplomo Srednje živilske šole v Mari-
boru, letnik 1988. m-2015

Kranjc Daniel, Trčova 271, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. 59614,iz-
dano 31. 7. 1996 pri UE Maribor. m-2169

Krasniči Florentina, Metava 58, Maribor,
zaključno spričevalo Srednje tekstilne šole
Maribor, letnik 1997. m-2011

Krastnik Marjana, Glavni trg 25, Mari-
bor, zaključno spričevalo Srednje admini-
strativne šole v Mariboru, za šolsko leto
1975/76. m-1922

Krejač Bojan, Cogetinci 17, Cerkvenjak,
spričevalo 4. letnika in zaključno spričevalo
Srednje policijske šole v Ljubljani, šolsko
leto 1981. m-2045

Kremžar Rok, Kraigherjeva 13, Celje,
spričevalo 3. letnika I. gimnazije Celje (šport-
ni razred), za šolsko leto 1996/97. m-2149

Krkoč Petra, Malovše 24, Črniče, spri-
čevalo 2. letnika Kmetijske šole Nova Gori-
ca. g-71189

Krnjič Marko, Kardeljeva 79, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 95783.
m-2080

Krušlin Vesna, Bukovžlak 73, Teharje,
vozniško dovoljenje, št. 36973. p-71426

Kuhar Martina, Goveji dol 23 a, Krmelj,
spričevalo 2. letnika SŠGT, izdano leta
1996. g-71107

Kunc Julija, Ulica Ivana Selana 31, Bre-
zovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
410499, št. reg. 49746. s-71310

Kurent Leon, Cesta II grupe odredov 51,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Bežigrad in obvestilo o uspehu pri maturi,
izdano leta 1996. s-71075

Kurtovič Barbara, Ul. Generala Levični-
ka 16/a, Koper, vozniško dovoljenje, kat.
B, št. 22986. g-71272

Kuzmič Samo, Titova 71, Slovenska Bi-
strica, zaključno spričevalo IKŠ Maribor, let-
nik 1981. m-2202

Kušer Tatjana, Krivec 62, Ljubljana, za-
ključno spričevalo za I. gimnazijo v Maribo-
ru. m-1985

Kvar Matej, Sadjarska 25b, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGHF, št. 71192,
izdano 12. 9. 1994 pri SO Maribor.
m-1992

Ladinek Marija, Falska c. 126, Ruše,
spričevalo o konačni OŠ Janko Glazar Ru-
še, izdano leta 1984. m-2023

Ladinek Matej, Ribnica na Pohorju 31 d,
Ribnica na Pohorju, indeks Fakultete za
gradbeništvo, št. 93378654. m-2204

Lah Boris, Heroja Staneta 5, Žalec, za-
ključno spričevalo SŠGT Celje, poklic ku-
har, za šolsko leto 1997/98. m-2150

Lah Ida, Gaberje 93, Dobrova, študent-
sko izkaznico, št. 13190, izdala FDV v Ljub-
ljani. s-71244

Lampe Tjaša, Lovska 3, Marjeta na Drav-
skem pol, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
114711. m-2186

Lapi Uroš, Ob plantaži 20, Limbuš, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 110243,
izdano 30. 7. 1996 pri UE Maribor. m-2131

Lapuh Gregor, Gregorčičeva 15, Zgor-
nja Polskava, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 13380. m-2039

Lavrin Gregor, Petrovčeva ulica 23,
Domžale, delovno knjižico. s-71413

Lavrinc Branko, Lackova 77, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 55654,iz-
dano 22. 6. 1994 pri SO Maribor. m-1995

Lazović Vlado, Črnogorska 41, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4617.
m-2010

Lednik Renata, Roška cesta 9, Ljublja-
na, indeks Filozofske kakultete v Ljbuljani.
s-71170

Lekič Dejan, Miklošičeva 5, Celje, in-
deks EPF Maribor, št. 81463723. m-1936

Lelas Marko, C. 4. julija 120, Sp. Duplek,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 102464,
izdano 30. 5. 1994 pri SO Maribor. m-1911

Les Andreja, Rimska c. 31, Brežice, voz-
niško dovoljenje, kat. AB, št. 11773, izdala
UE Brežice. p-71002

Lesjak Tina, Preserje 18, Braslovče,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Center Ce-
lje, za šolsko leto 1997/98. m-2151

Leskovec Kristina, Travniška ulica 13,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
9891, izdala UE Vrhnika. s-71241

Letnar Marija, Sončna ul. 9, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, št. 6031.
p-71410

Lešnik Bojan, Cesta na Roglo 17, Zre-
če, vozniško dovoljenje, št. 648. p-71037

Lešnik Davorin, Gočova 77, Sv. Trojica
v Slov. gor, spričevalo 3. letnika Srednje
trgovske šole Maribor, za šolsko leto
1996/97. m-2091

Lešnik Zlatko, Jareninski dol 49, Jarini-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 907,
izdano 14. 2. 1992 pri SO Pesnica.
m-1988

Likar Bojan, Smetanova ul. 43, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. 36698,
velja od 21. 6. 1994 do 21. 6. 2004.
m-1929

Lokovšek Špela, Rimska cesta 20, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
168304, reg. št. 184581, izdala UE Ljub-
ljana. s-71233

Lončar Marija, Regentova 10, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 35041.
m-2056

Lorenci Martin, Gradišla 354, Pesnica,
indeks št. 71078093, izdala Pravna fakul-
teta v Mariboru. m-2116

Lovrić Ana, Celovška cesta 264, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-71404

Lovrič Jelena, Na Kresu 23, Železniki,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23732,
izdala UE Škofja Loka. s-71250

Lozinšek Ignac, Sela 20, Lovrenc na
Dravskem pol, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 31500, izdala UE Ptuj. m-2134

Lubej Dušan, Zadobrova 52, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, št. 12146. p-71429

Macura Spomenko, Poletiči 25, Gra-
čišče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
23443. g-71288

Majcen Rudolf, Pohorski odred 7, Slo-
venska Bistrica, spričevalo 3. letnika
SKSMŠ Maribor, za šolsko leto 1994/95.
m-1970

Majer Katja, Letališka 42, Hoče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 112287.
m-2071

Majerič Franc, Zg. Voličina 70, Voličina,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
3914. m-2024

Majerič Uroš, Črmlja 20 B, Trnovska vas,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 40330.
g-71220

Majerle Alenka, Betnavska 194, Mari-
bor, zaključno spričevalo Šole za brivce in-
frizerje v Mariboru. m-2152

Makovec Matej, Jarška 3, Mengeš, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1219665,reg. št. 27283, izdala UE Dom-
žale. s-71247

Makuc Marko, Grilčeva 30, Idrija, indeks
Pravne fakultete, izdan leta 1995. s-71136

Malek Anton, Ul. 8. februarja 39, Mari-
bor, zaključno spričevalo Srednje gostinske
šole v Mariboru. m-2198

Malek Darja, Ul. heroja Staneta 18, Ma-
ribor, maturiteno spričevalo Gimnazije Milo-
ša Zidanška Maribor, za leto 1972. m-2142

Malek Sabina, Moravci v slov. g. 128,
Mala Nedelja, zaključno spričevalo Živilske
šole, letnik 1993. m-2207

Maleševič Dejan, Guličeva 8, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje kmetijske šole
v Mariboru, za šolsko leto 1995/96.
m-1952

Maljevac Lea, Prešernova 14, Ilirska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
661289, izdala UE Ilirska Bistrica.
s-71360

Maljevac Stanislava, Trovska 1, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.BFGH, št.
S 361946, reg. št. 2333, izdala UE Ilirska
Bistrica. g-71361

Marijon Danilo, Ist. vrata 10, Izola, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8903.
g-71364

Markelj Marjan, Martinj vrh 36, Železni-
ki, izkaznico obveznega zavarovanja.
g-71164

Marošević Miroslav, Donji Čaglić, Hr-
vaška, spričevalo o zaključnem izpitu, izda-
la Poklicna gradbena šola Ivan Kavčič.
s-71099

Marušič Ivan, Bratov Greif 24, Maribor,
zaključno spričevalo Srednje kovinarske,
strojne metalurše šole v Mariboru, za šol-
sko leto 1991/92. m-2108

Mataln Urška, Koroška c. 105 b, Mari-
bor, spričevalo 3. letnika I gimnazije Mari-
bor, letnik 1995. m-2009

Mašera Teodor, Tbilisijska ulica 120,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 445436, reg. št. 49899, izdala UE
Ljubljana. s-71068

Medved Udovič Andrej, Krožna 6, Ko-
per, zavarovalno polico, št. 0568039, izda-
la Zavarovalnica Adriatic. g-71271

Mejak Renato, Koret 37, Izola, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 2611, izdala UE
Izola. g-71217
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Mencigar Aleksander, Partizanska 5, Le-
nart v Slov. goricah, vozniško dovoljenje,
kat. A duplikat 0210996. m-2013

Mencigar Tadeja, Britof 22, Kranj, di-
jaško izkaznico. g-71281

Merva Jerneja, Sončna pot 16, Velenje,
študentsko izkaznico št. 20960176, izdala
Pravna fakulteta. s-71329

Mesarič Benjamin, Finžgarjeva 26, Ptuj,
spričevalo 1. letnika Trgovske šole, Šolski
center Ptuj, za šolsko leto 1994/95.
g-71391

Mesarič igor, Ribniška 10, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 111898,iz-
dano 30. 4. 1997 pri UE Maribor. m-1949

Mihajlović Sebastjan, Šaranovičeva 6,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001263676, reg. št. 33449, izdala
UE Domžale. s-71337

Mihelič Nina, Hudovernikova 13, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
10603. s-71323

Mihelič Zdenka, Grič, Cesta VII 4, Ribni-
ca, študentsko izkaznico, št. 01095358.
s-71340

Mihelčič Marko, Stara cesta 22, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
808003, št. reg. 32810, izdala UE Kranj.
s-71086

Mihovec Jurij, Ladja 1d, Medvode, di-
jaško izkaznico, izdala Srednja šola tiska in
papirja. s-71057

Mijailović Mira, Proletarska cesta 2, Ljub-
ljana, spričevalo o končani OŠ Vide Pre-
garc Ljubljana, izdano 26. 6. 1996.
s-71321

Mijić Milan, Glavičice, Bijeljina, potrdilo
o usposobljenosti za dela kvalificiranega zi-
darja, izdano leta 1980. s-71410

Miklič Rajko, Stritarjeva ulica 4, Dob,
spričevalo 3. letnika in spričevalo o zaključ-
nem izpitu Srednje šole tehničnih strok in
osebnih storitev v Ljubljani, šolsko leto
91/92. s-71276

Mikuš Dejan, Puhova ulica 10, Ljublja-
na, spričevalo 2. letnika Srednje šole teh-
ničnih strok in osebnih storitev v Ljubljani,
izdano leta 1991. s-71256

Milošević Željko, Cesta v Gorice 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
S 482202, št. reg. 174852. s-71159

Mislovič Aleksandra, Zg. Velka 29, Zgor-
nja Velka, zaključno spričevalo OŠ Veljka
Vlahoviča Maribor, za šolsko leto 1989/90.
m-2027

Mitrovič Želtomir, Na zelenici 1, Prebold,
vozniško dovoljenje. p-71404

Mlakar Mateja, Lancova vas 7, Videm pri
Ptuju, spričevalo I.letnika Srenje kmetijske
šole Ptuj. m-2014

Mlekuž Vanja, Čezsoča 92/a, Bovec,
vozniško dovoljenje, št. S 103247, izdala
UE Tolmin. g-71017

Močenik Marjan, Socka 46, Nova Cer-
kev, spričevalo o zaključnem izpitu SERŠ
Maribor, izdano leta 1982. g-71395

Mrdža Mile, Kolodvorska 8, Kočevje, de-
lovno knjižico, reg. št. 82195. g-71292

Mužerlin Saška, Lenargonova 12, Mari-
bor, indeks št. 80007155, izdala EPF Ma-
ribor. m-2106

Mužerlin Saška, Lenardonova 12, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
91512, izdano 18. 6. 1994 pri SO Mari-
bor. m-2098

Mukenauer Boštjan, Trčova 103, Mari-
bor, indeks št. 81504341, izdala EPF Mari-
bor. m-2153

Mulec Lucija, Ciglence 4, Sp. Duplek,
zaključno spričevalo 8. razreda Oš Adra-
goški zavod Maribor, izdano leta 1986.
m-1928

Munda Sandra, Heroja Šlandra 27, Ma-
ribor, indeks, št. 93419924 Tekstilne fa-
kultete v Mariboru. m-2044

Murko Marija, Ožbalt 33, Ožbalt, spriče-
valo o zaključenem 8. razredu OŠ Ljudske
univerze v Mariboru, za šolsko leto
1975/76. m-1973

Nad Zoran, Pesnica 70b, Pesnica pri
Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 96002, izdano 7. 1. 1993 v Mariboru.
m-1903

Najvirt Leopold, Celestrina 1c, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
37263, izdano 3. 12. 1993 pri UE Mari-
bor. m-2092

Nartnik Jože, Devce 11, Dobrova, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1001339,reg. št. 155304, izdala UE Ljub-
ljana. s-71047

Nastić Dejan, Krožna cesta 10, Koper,
spričevalo o končani Trgovski šoli Koper,
šolsko leto 81/82. g-71216

Nedakovič Anđelka, Šalara 51/a, Ko-
per, vozniško dovoljenje, kat. B, IZDALA ue
kOPER. g-71380

Neziri Ljazim, Železnikova 10, Maribor,
delovno knjižico. m-2021

Nikolič Branko, Kraigherjeva 9, Lenart v
Slov. goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 10028. m-2192

Novak Alen, Vrazova ul. 46, Maribor,
spričevalo 1. letnika in zaključni izpit
SKSMŠ, izdani leta 1993 in 1995 v Maribo-
ru. m-2118

Novak Anton, Šmartinska cesta 239,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 33680, št. reg. 22300. s-71162

Novak Dalibor, Žibernik 41, Rogaška
Slatina, spričevalo 4. letnika SERŠ Mari-
bor, za šolsko leto 1997/98. m-2172

Novak Janez, Skrile 2, Dolenjske Topli-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
10972, izdala UE Novo mesto. g-71214

Novak Marijan, Tomšičeva 11, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
10003, izdano 17. 11. 1992 pri UE Mari-
bor. m-2115

Novak Rajko, Tkalska cesta 3c, Celje,
delovno knjižico. p-71146

Novarlić Mateja, Bobrova ulica 18, Ljub-
ljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
kemijske in gimnazija, Aškerčeva 1 Ljublja-
na. s-71039

Novelli Igor, Oražnova ulica 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
480965, št. reg. 170250. s-71284

Novinščak Franjo, Iztokova 22, Maribor,
zaključno spričevalo Gradbene poklicnešo-
le, poklic tesar, izdano leta 1979. m-2178

Oblak Tina, Štrekljeva 60, Maribor, spri-
čevalo 4. letnika Srednje zdravstvene šole
v Mariboru, za šolsko leto 1997/98.
m-1913

Ocepek Marija, Na gmajni 15 A, Men-
geš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1004783, št. reg. 29317. s-71257

Ocvirk Zoran, Ločica 15, Polzela, spri-
čevalo 1.2.in 3. letnika STŠ Celje. m-2019

Odlag Maja, Regentova 16, Maribor,
spričevalo 4. letnika in zaključno spričevalo
Srednje prometne šole Maribor, izdani leta
1997. m-2146

Ojsteršek Boris, Fifengozd 5a, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9765,iz-
dala UE Laško. p-71154

Okjan Tilen, Za jezom 2, Tržič, spričeva-
lo OŠ. g-71169

Okrogelnik Branka, Vič 39, Dravograd,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE
Dravograd. p-71393

Omejc Katja, Studenčice 12, Medvode,
dijaško mesečno vozovnico, št. 6095.
s-71178

Orešek Danila, Pod vinogradi 9, Mari-
bor, spričevalo 4. letnika Gimnazije Miloša
Zidanška v Mariboru, izdano leta 1978.
m-1972

Orlič Branko, Bevkova ul. 33, Anhovo,
maturitetno spričevalo Srednje ekonomske-
šole v Novi Gorici, izdano leta 1982.
g-71151

Ostrožnik Maja, Ul. prekomorskih brigad
3, Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S
1181810, izdala UE Tolmin. g-71295

Otorepec Dušan, Dravinjska c. 22, Polj-
čane, spričevalo 4. letnika in zaključno spri-
čevalo Srednje kovinarsko strojne šole v
Mariboru, šolsko leto 82/83. m-2197

Ovčar Matej, Arbartarjeva 10, Ptuj, spri-
čevalo 3. letnika Srednje šole za gostinstvo
in turizem Maribor, za šolsko leto 1996/97.
m-2133

Ozimič Alenka, Vranji vrh 36, Sladki vrh,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za go-
stinstvo in turizem v Mariboru, šolsko leto
1993/94. m-2041

Pahole Jožica, Repno 1, Šentjur, spri-
čevalo 3. letnika Srednje gostinske šole Ce-
lje, izdano leta 1994. m-1924

Pajek Julka, Suhadole 4 B, Komenda,
spričevalo o končani OŠ, šolsko leto
74/75, izdano na ime Aračević Julka.
g-71192

Palamar Sanela, Cesta na Bokalce 32,
Ljubljana, indeks Srednje trgovske šole v-
Ljubljani. s-71080

Pauman Darjan, Bratov Berglez 59, Pra-
gersko, spričevalo 1. letnika Srednje poli-
cijske šole v Tacnu, za šolsko leto
1996/97. m-2148/a

Pavlić Slavica Srečko, Trojiški vrh 20,
Sveta Trojica, zavarovalno polico, št. AO
0515186, izdala Zavarovalnica Adriatic.
m-2058

Pehar Dejan, Polana 14, Hoče, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 94167. m-2180

Pekica Marjan, Pahorjeva 8, Koper, voz-
niško dovoljenje, kat. BCE, št. 3766, izdala
SO Koper. g-71379

Penšek Saša, Podkraj 62/b, Velenje, let-
no spričevalo 1. in 2. letnika, programstroj-
ništvo, poklic oblikovalec kovin - tehnični
risar. p-71141

Pepevnik Tadej, Plintovec 1a, Zgornja
Kungota, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5565, izdano 16. 7. 1993 v Pesnici.
m-1908

Perkovič Branko, Kadrenci 2, Cerkve-
njak, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5745. m-2203

Pesek Alenka, Slovenja vas 48 a, Ptuj,
indeks Pravne fakultete v Mariboru, št.
71094491. m-2184
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Pesjak Grega, Prešernova 1, Radovlji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21733. g-71030

Petek Miroslava, Gosposvetska 57, Ma-
ribor, zaključno spričevalo 8. razreda OŠ
Boris Kidrič. m-1917

Petek Olga, Vurberk 7, Spodnji Duplek,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 96298,
izdano 18. 2. 1993 pri UE Maribor.
m-1950

Petelinšek Dejan, Zvodno 57a, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 30865. p-71418

Petrovič Radmila, Frankolovska 2, Mari-
bor, delovno knjižico št. 457163, reg. št.
740, izdana 8. 12. 1956 v Mariboru.
m-2164

Petrovčič Matija, Orehovlje 34, Miren,
študentsko izkaznico št. 81509658, izdano
leta 1998. m-2173

Peštar Ana, Grosova 28a, Kranj, letno
vozovnico za mestni promet Kranj. g-71353

Piraci Alit, Prešernova 2, Ptuj, potrdilo o
lastništvu delnic serije B Perutnine Ptuj, v
višini 400 lotov. g-71357

Piraci Justina, Prešernova 2, Ptuj, potr-
dilo o lastništvu delnic serije B Perutnine
Ptuj, v višini 400 lotov. g-71356

Pirc Bogdan, Kajuhova 12, Postojna, de-
lovno knjižico. p-71176

Pirc Roman, Križ 6, Komenda, vozniško
dovoljenje, kat. BCFGH, št. 16252.
s-71187

Pirih Robert, Tolminska c. 5, Spodnja
Idrija, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
757931, št. reg. 7673. p-71022

Piskač Ivana, Podgorica 68, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
481413, reg. št. 42636, izdala UE Ljublja-
na. s-71406

Plantarič Tanja, Pod Bukvami 42, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-71085

Plazar Sonja, Arbajterjeva 1, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 30606,iz-
dala UE Ptuj. g-71373

Plemelj Matevž, Grič 3, Bled, zavaroval-
no polico št. 519878, izdala Zavarovalnica
Tilia d.d. g-71359

Pliberšek Franc, Kebelj, Oplotnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 11291.
g-71122

Požru Josip Aleksej, Gosposka ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 481575, št. reg. 96262. s-71045

Podjavoršek Marko, Raški dol 1,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 95342, izdano 29. 1. 1997 pri VE
Maribor. m-2159

Podpeskar Marija-Regina, Kovorska c.
29, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
2556, izdala UE Tržič. p-71069

Podplatnik Borut, Spuhlja 48, Ptuj,
končno spričevalo 2. letnika Srednje kme-
tijske šole Ptuj, za šolsko leto 1997/98.
m-1965

Poglajen Tone, Zgornja Jablanica 15,
Šmartno pri Litiji, diplomo Srednje železni-
čarske šole, izdana leta 1988. s-71145

Polajžer Lidija Petra, Podpeška cesta 19,
Brezovica, vozniško dovoljenje, kat.BGH, št.
S 888498, št. reg. 158323. s-71397

Polak Matjaž, Pohorska 4, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 90181.
m-2072

Polenik Andrej, Gasilska ul. 12, Celje,
obvestilo o uspehu. p-71409

Popović Jadranka, Mtelkova 22, Mari-
bor, spričevalo 2. letnika Administrativne šo-
le v Mariboru, letnik 1989. m-2206

Popovič Brina, Friderikova 4, Celje, spri-
čevalo o končani OŠ. g-71142

Porenta Maja, Dol 10, Dol pri Ljubljani,
dijaško mesečno vozovnico, št. 3252.
s-71060

Porenta Silvo, Reteče 51, Škofja Loka,
maturitetno spričevalo Srednje gradbene-
tehnične šole v Ljubljani, izdano leta 1977.
s-71303

Potočki Jana, Podlubnik 162, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 16310,
izdala UE Škofja Loka. g-71218

Potočnik Aleš, Žabjak 44, Ptuj, spriče-
valo OŠ Franc Osojnik v Ptuju. g-71026

Potočnik Gašper, Kamna Gorica 72,
Kamna Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 18549. g-71368

Potočnik Smiljan, Linhartova 5, Ptuj, di-
plomo SERŠ v Mariboru, št. 930/1341,
izdana 29. 6. 1984, za poklic elektrotehnik
energetik. m-1932

Pošebal Danilo, Perkova ulica 18, Kam-
nik, spričevalo Poklicne šole v Ljubljani, št.
69 z dne 4. 6. 1968. s-71070

Prauhart Robert, Rošpoh - Del 46, Kam-
nica, delovno knjižico št. 10242, dvojnik,
izdana leta 1997. m-1989

Predovič Aleksander, Bereča vas 15 a,
Suhor, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
5126, izdala UE Metlika. g-71270

Premrl Zvone, Postojna, vozniško dovo-
ljenje, št. S 13586. g-71296

Prevec TOmaž, Kamna Gorica 38, Cerk-
nica, vozniško dovoljenje, kat. ABCGHE,
št. S 1108607, reg. št. 7059, izdala UE
Cerknica. g-71384

Prezelj Cvetko, Zakriž 27, Cerkno, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1090140,
št. reg. 10779, izdala UE Idrija. p-71025

Primožič Franc, Cankarjeva 7, Tržič, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 1000. g-71286

Primožič Sonja, Jelendol 14, Tržič, spri-
čevalo 8. razreda OŠ. g-71011

Puhar Nina, Nad Pristavo 9, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika SKSMŠ, izdanile-
ta 1995 in 1996 v Mariboru. m-2144

Pukšič Renata, C. ob gramoznici 30,
Miklavž, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
71736. m-2003

Purić Smail, Ob sotočju 6, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1252404,
reg. št. 145191, izdala UE Ljubljana. s-71418

Pušnik Gregor, Trobni dol 36, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 12045.
p-71401

Pučnik Aleš, Dobrava 5a, Oplotnica, spri-
čevalo 3. letnika Gimnazije Celje Center, za
šolsko leto 1997/98. m-1997

Pučnik Srečko, C. zmage 38, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
23030, izdano 15. 6. 1994 pri SO Mari-
bor. m-2112

Pšeničnik Simon, Malgajeva 4 a, Ravne
na Koroškem, spričevalo 2. letnika Srednje
lesarske šole Maribor, šolsko leto 95/96.
m-2046

Radin Damir, Malgajeva ulica 18, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-71229

Radončić Jasmina, Sp. Slemen 40 S,
Selnica ob Dravi, zaključno spričevalo Sred-
nje gostinske šole Maribor, izdano leta
1986. m-2090

Radulovič Renata, Cesta zmage 111,
Maribor, spričevalo o končani OŠ Tone
Tomšič v Ljubljani, šolsko leto 1989/90.
m-2049

Rakar Nevenka, Poljska c. 4, Rače, spri-
čevalo 1., 2. 3. letnika in zaključno spriče-
valo Trgovske šole v Mariboru, izdana od
leta 1980 do 1984. p-2125

Rakovec Bojan, Rožna dolina c.V/27,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje
tekstilne šole v Kranju, izdano leta 1984.
s-71263

Rakovec Marko, V Murglah 67 D, Ljub-
ljana, indeks Pravne fakultete, vpisna št.
20950483. s-71266

Raković Ermin, Poljanski nasip 24O,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1077139, št. reg. 211119. s-71320

Rakovič David, Rošpoh 153, Kamnica,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 2194.
m-2070

Ramljak Katarina, Šišenska cesta 45,
Ljbuljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
S 1001839, št. reg. 177509. s-71318

Ramšak Breda, Medvedova 6, Maribor,
zaključno spričevalo za Srednjo kmetijsko
šolo v Mariboru, izdano leta 1993. m-2163

Ravnikar Janez, Hrib 18, Preddvor, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 638959,št.
reg. 43585, izdala UE Kranj. g-71128

Rejc Petra, Cesta v Pečale 28, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ Danile Kumar,
izdano na ime Sadar Petra. s-71172

Repas Edvard, Tomšičeva 11, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14292, izdala UE Slovenj Gradec. g-71370

Repič Branko, Slavšina 38, Vitomarci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 27314,
izdala UE Ptuj. p-71008

Retelj Ana, Dolenje Kamence 21, Novo
mesto, delovno knjižico. s-71133

Rijavec Ingrid, Strliška 50, Nova Gorica,
spričevali 1. in 2. letnika ter spričevalo o
zaključnem izpitu Administrativne šole, izda-
na na ime Padovan Ingrid. g-71392

Ristić Darko, Tugomerjeva ulica 10,
Ljubljana, spričevalo 2. letnik Srednje eko-
nomske šole, izdano leta 1997. s-71059

Rožič Aleksander, Šarhova 99, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 114651,
izdano 29. 6. 1998 pri SO Maribor.
m-1996

Rožič Marko, Bezina 33, Slovenske Ko-
njice, zaključno spričevalo 4. letnika Sred-
nje ekonomske šole v Mariboru, za šolsko
leto 1997/98. m-1933

Rožman Darja, Lahovče 32, Cerklje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole-
za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano
leta 1996. s-71255

Rober Jaka, Tominškova ulica 68, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. H, št.
S1190069, št. reg. 216470. s-71082

Robnik Aleš, Štrekljeva 36, Maribor,za-
ključno spričevalo 8. razreda OŠ Slava Kla-
vore Maribor, izdano leta 1994. m-2030

Rodošek Nuša, T. D. Kvedra 14, Mari-
bor, spričevalo 3. letnika II. gimnazije v Ma-
riboru, za šolsko leto 1996/97. m-2117

Rogelja Nina, Tržaška 18, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 11886.
s-71313

Rogiga Jože, Kog 56, Kog, zaključno
spričevalo Gradbenega šolskega centra, št.
614-702, izdano leta 1970. m-2051
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Rospor Tomaž, Zemono 1 a, Vipava, voz-
niško dovoljenje, št. 951961. g-71125

Roth Leo, Koroška 56, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 76807, iz-
dano 5. 7. 1994 pri UE Maribor. m-1934

Roškar Tadej, Kidričeva 7c, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 102688,
št. S 878390, izdano 20. 6. 1994. m-2093

Rukelj Andrej, Morje 128b, Fram, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 79648,
izdano 5. 7. 1995 pri UE Maribor.
m-2151/a

Sajič Ranisav, Kogojeva ul. 27, Porto-
rož, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 3488,
izdala UE Piran. g-71381

Sajovic Matej, Golniška cesta 82, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S136706, reg. št. 40117, izdala UE Kranj.
g-71369

Salamon Vladimira, Mlekarniška 8, Mari-
bor, zaključno spričevalo Srednje gostinske
šole Maribor, izdano leta 1975. m-2155

Santner Rozalija Rus, Pameče 124/a,
Slovenj Gradec, spričevalo SŠ Slovenj Gra-
dec-ekonomska šola, šolsko leto 69/70.
g-71138

Sekulič Lidija, Ul. Bratov Učakar 118,
Ljubljana, spričevalo o strokovnem izpitu
učiteljev in vzgojiteljev, izdano leta 1976.
s-71183

Selenič Sanja, Ljubljanska cesta 83,
Domžale, spričevalo o konačni OŠ Nove
Fužine. s-71307

Selčan Jože, Drešinja vas 14, Petrovče,
izkaz. p-71148

Sever Igor, Delavska 67, Maribor, za-
ključno spričevalo Srednje elektrotehnične-
šole Maribor, izdano leta 1974. m-2101

Simenčič Daniel, Mlinska 26, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika - indeks, št.
672-I00 izdan 15. 11. 1992. m-2036

Sinanović Edina, Gašperšičeva ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 243758, št. reg. 162858. s-71049

Sičič Anton, Zg. Kungota 17/e, Zg. Kun-
gota, spričevalo 2. letnika Srednje lesarske
šole, smer mizar, za šolsko leto 1993/94.
m-1902

Skuber Slavko, Zoisova 4, Kranj, maturi-
tetno spričevalo Gimnazije Kranj, izdano le-
ta 1980. g-71007

Slak Anton, Metliška ulica 6, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 00101186345, iz-
dala Zavarovalnica Slovenica. s-71005

Slapar Gregor, Puhova ulica 7, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1265459, št. reg. 149164. s-71077

Slekovec Romana, Ihova 37, Benedikt,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za go-
stinstvo in turizem Maribor, za šolsko leto
1996/97. m-1909

Slemenik Petra, Malgajeva 1, Slovenj
Gradec, indeks št. 81483028, izdala EPF
Maribor. m-2103

Slevec Saša, Koseskega ulica 34, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, šolsko leto
93/94. s-71199

Sluga Peter, Stantetova 12, Velenje,
spričevalo 1. in 3. letnika Srednje strojne
šole Velenje, Centra srednjih šol Velenje.
p-71152

Smaka Rok, Krekova 8, Maribor, spriče-
valo 1. letnika SERŠ Maribor, za šolsko leto
1994/95. m-1914

Smolej Miha, C. Staneta Žagarja 5,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S642299, št. reg. 34161, izdala UE Kranj.
g-71144

Smolej Miha, Cesta Staneta Žagarja 5,
Kranj, izkaznico reševalca iz vode, št. 447,
izdalo Ministrstvo za šolstvo in šport, leta
1996. g-71147

Smrekar Vojko, Grčarjeva 32, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Gradbenega
šolskega centra Borisa Kraigherja Maribor,
Gradbene tehniške šole, smer gradbeni teh-
nik, izdano leta 1979. m-2082

Smrečnik Boštjan, Dobrna 8, Dobrna,
zaključno spričevalo srednje šole. p-71010

Smrečnik Tatjana, Na Plet 5, Celje, spri-
čevalo 2.letnika STSPŠ Celje. g-71210

Sodec Edita, Talcev 29, Spodnji Duplek,
spričevalo 1. letnika Srednje kemijskešole
Ruše, za šolsko leto 1993/94. m-1947

Sokol Šalja, Erjavčeva 36, Nova Gorica,
delovno knjižico. p-71397

Soršak Leonida, Pot na Novec 10, Ore-
hova vas, zaključno spričevalo Prve gimna-
zije Maribor, izdano leta 1979. m-1935

Sorč Barbara, Gorje 24, Cerkno, voz-
niško dovoljenje, št. 8823. p-71433

Sorč Damjan, Stomaž 31, Dobravlje,
spričevalo1.2.in 3. letnika EGŠC Branko
Brelih Nova Gorica, izdani leta 1981,1982
in 1983. g-71126

Sosič Sebastjan, Strunjan 42, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. AB, št. 8775, iz-
dala UE Piran. g-71274

Sovinc Domen, Brode 8, Škofja Loka,
vozovnico, št. 521737, izdal Alpetour Škof-
ja Loka. g-71289

Srebotnik Rebeka, Šentjanž 98, Šent-
janž, vozniško dovoljenje, št. 5026.
p-71394

Stanič Helena, Bodrež 28, Kanal, preklic
vozniškega dovoljenja objavljenega v Ur. l.
RS, št. 63/98. g-63448

Stanko Andrejka, Panonska 5 a, Mari-
bor, spričevalo OŠ Janko Padežnik Mari-
bor, letnik 1993. m-2060

Stančič Aleksander, Fabianijeva ulica 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.BCEGH,
št. S 543779, reg. št. 125765, izdala UE
Ljubljana. s-71066

Starič Aleš, Teslova 7, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 92358, izdano
15. 6. 1994 pri UE Maribor. m-1968

Starman Bojan, Hafnerjevo naselje 16,
Škofja Loka, zavarovalno polico, št.
519625, idala Zavarovalnica Tilia. g-71186

Stepančič Davor, Dekani 267, Dekani,
vozniško dovoljenje, št. 43061. g-71124

Stepančič Metka, Vrtojbenska 7 a, Šem-
peter pri G., vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št, 41640, izdala UE Nova Gorica. p-71292

Stibilj Ivan, Malovše 8, Črniče, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 58018, izdala
UE Ajdovščina. g-71372

Stojkovič Jasmin, Plečnikova 8, Maribor,
letno spričevalo Lesne šole v Limbušu, iz-
dano leta 1995. m-2110

Stopar Lidija, Šumenjakova 1, Limbuš,
spričevalo 3. letnika I Gimnazije Maribor,
šolsko leto 96/97. m-2081

Stržinar Manja, Gradišče 1, Vrhnika, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Polja-
ne, izdano leta 1991. s-71194

Strelec Aleš, Turnerjeva 41, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za go-

stinstvo in turizem v Mariboru, šolsko leto
90/91. m-2048

Strmecki Mik, Žibertova ulica 1, Ljublja-
na, preklic preklica vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 64/98,
s-64393. s-71097

Strniša Mitja, Pot na Stadion 7, Radeče,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 11127,
izdala UE Laško. p-71006

Stupar Sanja, Frankolovska 22, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu I. gimnazije
Maribor, upravno-administrativna dejavnost,
izdano leta 1993. m-71094

Svetlik Simon, Hudourniška pot 39, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Gimna-
zije Vič, izdano leta 1993. s-71036

Šafarič Patricija, Vrazova 31, Maribor,
diplomo št. I/1107, izdana 20. 6. 1989.
m-2127

Šaruga Janez, Ob črncu 1, Beltinci, spri-
čevalo 1. in 2. letnika Srednje živilske šole
Maribor, program živilstvo, poklic mesar, iz-
dani leta 1990 in 1991. m-2100

Šauperl Stanislav, Polički vrh 25, Jareni-
na, delovno knjižico št. 898. m-2143

Šega Irena, Kolodvorska 51, Slovenska
Bistrica, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
gostinske šole v Mariboru, za šolska leta
1984/85 in 1985/86. m-2162

Šibav Teja, Neblo 45, Dobrovo, spriče-
valo o zaključnem izpitu. g-71150

Šilak Zvonka, Spuhlja 6, Ptuj, spričevalo
2. letnika Poklicne šole za prodajalce, za
šolsko leto 1979/80, izdano na ime Te-
ment Zvonka. g-71382

Širaj Mira, Ul. Okt. revolucije 19a, Izola,
zavarovalno polico 1-AO, št. 0578375.
g-71358

Šket Iztok, Dvor 18c, Šmarje pri Jelšah,
spričevalo 1. letnika Srednje gostinske šole
Celje, izdano leta 1993. m-2156

Škrabl Roman, Vidovica 23, Pristava pri
Mest., vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
9222, izdala UE Šmarje pri Jelšah. p-71140

Škrbec Nataša, Bratovševa ploščad 20,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
034248. s-71208

Škrlep Andreja, Glavarja cesta 92, Ko-
menda, diplomo Srednje upravno-admini-
strativne šole v Ljubljani, izdana leta 1984
na ime Tonkovič Andreja. s-71417

Škulj Iztok, Breg 21, Stara Cerkev, voz-
niško dovoljenje, št. 9111, izdala UE Ko-
čevje. g-71156

Škulj Marko, Valvazorjev trg 23, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 18728,
izdala UE Litija. g-71297

Škvorc Anica, Ul. Roze Luksemburg 43,
Maribor, spričevalo OŠ Martin Konšak, iz-
dano leta 1986 v Mariboru. m-2097

Šlemer Mojca, Kardeljeva 57, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole, izdano leta 1994 v Mari-
boru. m-2146/a

Šmigoc Ranko, Prešernova 22, Maribor,
zaključno spričevalo SKSMŠ Maribor, let-
nik 1985. m-2079

Šmintič Marjana, Prežihova 18, Maribor,
spričevalo 8. razreda OŠ Ljudska univerza v
Mariboru, za šolsko leto 1996/97. m-1925

Šoltić Mladen, Smetanova 35, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu , izdal Grad-
beni šolski center Borisa Kraigherja Mari-
bor, Gradbena poklicna šola, smer tesar,
izdano leta 1980. m-1948
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Šorn Miroslav, Miklavška 23, Orehova
vas, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
59062, izdano 21. 1. 1993 pri UE Mari-
bor. m-1907

Špoljar Siniša, Snebersko nabrežje 29,
Ljubljana, potrdilo o zaključnem izpitu
Srednje šole tehničnih strok in osebnih sto-
ritev, izdano leta 1991. s-71248

Šponar Albina, Trubarjeva 7, Ptuj, delov-
no knjižico, izdana na ime Merga Albina, št.
16191, izdala UE Ptuj. g-71167

Štebih Lidija, Borštnikova 59, Maribor,
zaključno spričevalo 8. razreda OŠ Bratov
Polančič Maribor, za šolsko leto 1978/79.
m-1915

Štefan Tomaž, Cankarjeva cesta 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1043296, reg. št. 207637, izdala UE
Ljlubljana. s-71139

Štemberger Bojan, Frankolovskih žrtev
11 a, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 37970. p-71416

Štepic Ivan, Marinova ulica 5, Zagorje,
zaključno spričevalo Poklicne šole na Ježi-
ci, izdano leta 1972. s-71132

Štrumf Darko, Ukrajinska 25, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 75851.
m-2183

Šuc Matej, Sp. Slemen 40/o, Ruše, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 7846, izda-
no 20. 12. 1995 pri SO Ruše. m-1962

Šuran David, Kardeljeva 80, Maribor, ob-
vestilo o uspehu na maturi Druge gimnazije
Maribor, izdano leta 1998. m-2028

Šurlan Liljana, Lovska 63, Maribor, spri-
čevalo 1.2.3.in 4. letnika Srednje kmetijske
šole v Mariboru. m-2181

Šuster Hanka, Gotovlje 76/f, Žalec, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 903458,
izdala UE Žalec. p-71396

Šuta Marija, Clevelandska ulica 29, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
688559, št. reg. 111325. s-71042

Švagelj Pavica, Razlagova 9, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 46796.
m-2075

Švajnzger Kristijan, Na griču 37, Mari-
bor, spričevalo 3. letnika SKSMŠ v Maribo-
ru, izdano leta 1997. m-1963

Šček Polonca, Kemperšče 9 a, Šempe-
ter pri G., preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 61/98,
g-71213. g-71213

Tabaković Suvada, Ljubljanska 94 c, Ma-
ribor, spričevalo o končani OŠ Prežihov Vo-
ranc Maribor, letnik 1992. m-2062

Tabor Ivan, Smarčna 13a, Boštanj, zava-
rovalno polico. p-71395

Tadič Jozo, Titova 41, Jesenice, voz-
niško dovoljenje, št. S 28984, izdala UE
Jesenice. p-71269

Tavčar Irena, Spodnja luša 5, Selca,
Alpetourovo vozovnico, št. 405151.
g-71022

Težak Dean, Regentova 10, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 69727.
m-2074

Tetičkovič Dejan, Zg. Hajdina 133a, Haj-
dina, zaključno spričevalo (za 4. letnik)
Srednje elektro šole v Ptuju, za šolsko leto
1993/94. m-2107

Tole Simon, Kresnica 19a, Šentilj v Slov.
Goricah, delovno knjižico. m-1946

Tomažič Andrej, Rošenpelj 11, Dobrnič,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S

1062236, reg. št. 10033, izdala UE Treb-
nje. s-71032

Tomažič Breda, Kilovče 9, Prem, izkaz o
šolskem uspehu, izdan leta 1967. p-71421

Tomažič Drago, Jadranska 17, Ptuj, spri-
čevalo 8. razreda Ljudske univerze Mari-
bor, izdano leta 1980. m-2149/a

Tomšič Darko, Kozinova 10, Portorož,
pomorsko knjižico, št. 414. g-71110

Travnik Andreja, Grintovec 41, Višnja Go-
ra, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 15281,
izdala UE Grosuplje. s-71259

Trebežnik Peter, Jagnjenica 45, Rade-
če, zavarovalno polico št. 0606166, izdala-
Zavarovalnica Tilia. p-71168

Trefalt Leonida, Rožnodolska 64, Lim-
buš, maturitetno spričevalo Srednje kmetij-
ske šole, št. 101/82. m-2077

Trenc Andreja, Pod kostanji 30, Ljublja-
na, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Poljane. s-71411

Tretnjak Danilo, Benedikt 22, Benedikt,
diplomo Srednje kmetijske strojne šole Ma-
ribor, za šolsko leto 1984/85. m-1957

Triler Silvester, Draženberg 25, Sveta
Ana v Slov. goric, spričevalo 1. letnika Grad-
bene šole v Mariboru, izdano leta 1998.
m-2005

Tripić Jugoslav, Sisak, vozniško dovolje-
nje, kat. BCGH, št. S 1165139, št. reg.
218681. s-71166

Trivunčević Milovan, Smrtnikova ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1214256, št. reg. 128266. s-71072

Trobec Nataša, Zgornja Senica 32, Med-
vode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
847007, št. reg. 155079. s-71078

Trobec Zdravko, Lisjaki 5, Branik, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 3890.
g-71127

Turk Darja, Krambergerja 64, Miklavž,
spričevalo 1. letnika Srednje strojne šole v
Mariboru, izdano leta 1995. m-2161

Turk Peter, Kekčeva ulica 18, Ljubljana,
diplomo Srednje šole tehničnih strok Šiška,
izdana leta 1992. s-71081

Turk Tadej, Kajuhova 3, Kidričevo, konč-
no spričevalo Elektro poklicne šole v Ptuju,
za šolsko leto 1995/96. m-1984

Urbas Uroš, Stara cesta 13, Logatec, štu-
dentsko izkaznico št. 21012519, izdalaFa-
kulteta za družbene vede v Ljubljani. s-71134

Vabšek Boštjan, Koroška ulica 18, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 535919, izda-
la Zavarovalnica Tilia. s-71100

Vajda Franc, Sokolska 44, Maribor, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Poklicne strojne
šole Kmetijske šole Maribor, letnik 1981.
m-2067

Valdhuber Zvonko, Metelkova 56, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
84928. m-2007

Vaupot Rudolf, Glavni trg 21, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 86241,
reg. št. 39853, izdala UE Kranj. g-71367

Veber Damijan, Maroltova ul. 7, Mari-
bor, indeks , št. 93360301 Gradbene fa-
kultet v Mariboru. m-2066

Veličevič Kristan, Ul. Anke Salmič 31,
Leskovec, spričevalo. p-71030

Velkavrh Anita, Brezje pri Dobrovi 24,
Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
S 543983, št. reg. 188895. s-71394

Venišnik David, Za tremi ribniki 27, Mari-
bor, spričevalo 3. letnika Srednje kemijske

šole Ruše, za šolsko leto 1996/97.
m-1954

Verglez Silva, Gregorčičeva 18, Zgornja
Polskava, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 15111, izdala UE Maribor. m-1967

Vesel Franc, Podpreska 8, Kočevje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 1289, izdala
UE Kočevje. s-71326

Vesel Roman, Korytnikova 34, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
S 814868, št. reg. 141546. s-71120

Vidic Irena, Grumova 16, Šmartno pri
Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S773053. s-71243

Vidmar Andreja, Vrhovci c. XXX 10, Ljub-
ljana, maturitetno spričevalo Srednje uprav-
no administartivne šole v Ljubljani, izdano
leta 1974, na ime Rman Andreja. s-71076

Vidmar Igor, Petkova ulica 17, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 012107.
s-71071

Vidmar Ksenija, Soteska 2, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 164300,
št. reg. 15100, izdala UE Kamnik. s-71224

Vidmar Teja, Vevška cesta 35, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
974380, št. reg. 137049. s-71308

Vidovič Simon, Lovrenc na Dr. polju
71/a, Lovrenc na Dravskem pol, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 31665, izdano na
Ptuju. g-71375

Viher Sašo, Jareninski dol 23, Jarenina,
spričevalo 1. letnika SERŠ Maribor, šolsko
leto 1992/93. m-2042

Vivod Andrej, Ptujska 83, Pragersko, za-
ključno spričevalo Srednje tehnične šole v
Mariboru, šolsko leto 79/80. m-2057

Vizjak Anica, Lesjakova ul. 53, Maribor,
spričevalo I. in II. letnika Srednje kemijske
šole v Rušah, izdani leta 1978 in 1979.
m-2123

Vizjak S., Pavlov. vrh, Ivanjkovci, spriče-
valo. p-71431

Vizjak S., Pavlov. vrh, Ivanjkovci, delov-
no knjižico. p-71432

Višnič Zdenko, Engelsova 50, Maribor,
zaključno spričevalo Poklicne elektro šole v
Mariboru, za šolsko leto 1981/82. m-2132

Vobner Andrej, Cafova ul. 2, Maribor,
spričevalo OŠ Ivan Cankar v Mariboru.
m-2088

Vovk Gorazd, Javornik 33, Ravne na Ko-
roškem, diplomo Srednje strojne šole v Rav-
nah na Koroškem, izdana leta 1990.
s-71098

Vozelj Iztok, Bezjakova 63, Limbuš, di-
plomo Srednje elektrotehnične in računal-
niške šole v Mariboru, za šolsko leto 1985.
m-1937

Vračko David, Zg. Kungota 10 c, Zgor-
nja Kungota, vozniško dovoljenje, kat.
GH,št. 12134. m-2037

Vršič Robert, Stročja vas 31 c, Ljuto-
mer, indeks SERŠ Maribor, šolsko leto
87/88. m-2189

Vuč Andreja, Majeričeva 6, Maribor, in-
deks Srednje tekstilne šole Maribor.
m-1951

Vučina David, Kravjek 7b, Loče, voz-
niško dovoljenje, št. 12682. p-71405

Vučina David, Kravjek 7/6, Loče pri Polj-
čanah, vozniško dovoljenje, kat. AGH, št.
12682. p-71414

Vučić Nenad, Partizanska 6, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 74753,
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izdano 19. 11. 1992 pri UE Maribor.
m-2086

Zagoričnik Sabina, Dobrteša vas 87,
Šempeter pri G., osebno izkaznico, št.
49511. p-71305

Zahovič Admir, Šentilj 70/b, Šentilj, spri-
čevalo 1. letnika Srednje ekonomske šole.
m-1920

Zajec Marijan, Ul. Pohorskega bataljona
95, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 841448, reg. št. 60869, izdala
UE Ljubljana. s-71325

Zalokar Gregor, Župančičeva 11, Zgor-
nja Polskava, spričevalo 3. in 4. letnika
SKSMŠ Maribor, za šolski leti 1994/95 in
1995/96. m-1969

Završnik Marko, Golo 45a, Ig, indeks
Pedagoške fakultete v Mariboru, izdan leta
1990. s-71008

Zekić Nevenka, Polanškova ulica 44,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 892183, reg. št. 114999, izdala UE
Ljubljana. s-71416

Zemljič Nekrep Marjeta, Lokavci 39a,
Spodnji Ivanjci, spričevalo 1., 2. in 3. letni-
ka Gostinske šole Maribor, izdana leta
1969, 1973 in 1974. m-2033

Zidarič Marko, C. Proletarskih brigad
65, Maribor, zaključno spričevalo 3. letni-
ka SERŠ Maribor, šol. leto 1996/97.
m-2085

Zija Snežana, Trg Dušana Kvedra 9, Ma-
ribor, spričevalo 4. letnika Srednje ekonom-
ske šole v Mariboru, šolsko leto 97/98.
m-2018

Zmrzlikar Danica, Nasovče 5, Komen-
da, spričevalo o strokovnem izpitu, poklic
frizer, izdal Center strokovnih šol, Frizerska
šola v Ljubljani, izdano leta 1971 na ime
Lampe Danica. s-71055

Zobec Boštjan, Vidovica 19/A, Pristava
pri Mest., spričevalo 4. letnika in potrdila o
zaključnem izpitu PTT šole, šolsko leto
96/97. p-71270

Zorko Vida, Škedenj 14, Loče, spriče-
valo 2. letnika SŠGT Celje, šolsko leto
93/94. g-71010

Zupan Robert, Podkoren 78, Kranjska
Gora, vozniško dovoljenje, št. S 281135,
izdala UE Jesenice. g-71249

Zupan Zoran, Savica 6, Bohinjska Bistri-
ca, zaključno spričevalo, št. 173, poklic
elektrikar-energetik, izdano na Jesenicah,
13. 9. 1990. g-71029

Zupanič Petra, Hajdoše 24, Hajdina,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje tekstilne
šole Maribor, izdano leta 1992 in 1993.
m-1921

Zupančič Ana, Delavska 55, Kranj, di-
jaško izkaznico. g-71273

Zupančič Sandi, Jakčeva ulica 40K,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika in spričevalo
o zaključnem izpitu Strojne šole Litostroj,
izdana leta 1995. s-71317

Žabjek Mateja, Hudourniška pot 48,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1107824, št. reg. 203564. s-71311

Žagar Dean, Čeče 103, Hrastnik, diplo-
mo Srednje šole kovinarsko strojne usmeri-
tve Trbovlje, izdana leta 1986. g-71113
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Žagar Nataša, Zg. Hajdina 121, Hajdina,
diplomo Srednje ekonomske šole, št.
419/90. g-71025

Žebela Tanja, Trg Dušana Kvedra 2, Ma-
ribor, indeks št. 81504811, izdala EPF Ma-
ribor. m-2083

Žehelj Vladimir, Rusjanov trg 2, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
645660, št. reg. 64631. s-71231

Železnik Boštjan, Tivolska 40, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S767769, št. reg. 46861. s-71089

Železnik Polona, Ul. Staneta Severja 3,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
114229. m-2073

Žibert  Gorazd,  Pivka  22,  Naklo,  di-
jaško izkaznico, izdala Gimnazija Kranj.
g-71298

Židan Sanja, Zgornje Pirniče 25, Med-
vode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1251985, št. reg. 224668. s-71388

Žiher Jože, Zamušani 36, Gorišnica, de-
lovno knjižico, reg. št. 37001, izdala UE
Ptuj. g-71131

Živkovič Nada, Breg 22, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 262669,
št. reg. 83773. s-71343

Žunko Matjaž, Aleševa 6, Limbuš-Pekre,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
99353, izdano 7. 4. 1997 pri UE Maribor.
m-1977

Županek Aleksander, Obrobna 41, Bre-
sternica, zaključno spričevalo Srednje šole-
Kmetijske mehanizacije Maribor, letnik
1992. m-2068

Sodni register 6585
Celje 6585
Koper 6586
Kranj 6587
Ljubljana 6587
Ptuj 6589
Slovenj Gradec 6591

Prenehanje družb po skrajšanem postopku in izbris
iz sodnega registra 6592

Celje 6592
Koper 6592
Kranj 6593
Ljubljana 6594
Maribor 6598
Murska Sobota 6598
Nova Gorica 6599
Novo mesto 6600
Ptuj 6600
Slovenj Gradec 6601

Evidenca reprezentativnosti sindikatov 6601
Evidenca statutov sindikatov 6601
Razglasi sodišč 6601
Oklici dedičem 6601
Oklici o skrbnikih in razpravah 6601
Stečajni postopki in likvidacije 6602

Razpisi  delovnih mest 6603
Javna naročila poo zakonu o javnih naročilih 6603
ZJN-01-B 6603
ZJN-01-GD 6603
ZJN-02-B 6603
ZJN-02-GD 6617
ZJN-02-S 6625
ZJN-03-B - 42. člen 6633
ZJN-03-GD - 42. člen 6637
ZJN-03-S - 42. člen 6644
ZJN-04-B - 55. člen 6646
ZJN-04-GD - 55. člen 6649
ZJN-04-S - 55. člen 6650
ZJN-05-B - Sposobnost 6650
ZJN-05-S - Sposobnost 6650
Javni razpisi 6651
Objave delniških družb 6656
Sklici skupščin in nasprotni predlogi 6657
Objave po 42. členu zakona o javnih glasilih 6663
Razne objave 6663
Izgubljene listine preklicujejo 6665
Potne listine in osebne izkaznice 6665
Druge listine 6666

VSEBINA


