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Uradne objave
Uradni list
Republike Slovenije

Sodni register

Popravek

V Uradnem listu RS, št. 79 z dne 26. 11.
1998, stran 7305, Rg-205982, subjekt vpi-
sa: FIRST, finančne in računovodske stori-
tve, Murska Sobota, d.o.o., Kopališka 2, se
tekst pri osebi, pooblaščeni za zastopanje
pravilno glasi: Horvat Angela, razrešena
31. 12. 1995 in Horvat Anica, imenova-
na 1. 1. 1996 za direktorico, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Popravek

V Uradnem listu RS, št. 79 z dne 26. 11.
1998, stran 7329, Rg-207438, Srg št.
98/00047, se firma in skrajšana firma pra-
vilno glasita: SIMAM FRS, d.o.o.

CELJE

Rg-206579
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00081 z dne 17. 3. 1998 pri
subjektu vpisa PAV, Trgovina na debelo
in drobno, d.o.o., Šaleška 3, Velenje, se-
dež: Šaleška 3, 3320 Velenje, pod vlož-
no št. 1/02141/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti ter spremembo akta o ustanovitvi druž-
be z omejeno odgovornostjo z dne 10. 1.
1997 s temile podatki:

Matična št.: 5416124
Dejavnost, vpisana 17. 3. 1998: 2030

Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 3612 Proizvodnja po-
hištva za poslovne in prodajne prostore, ra-
zen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;

5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5157 Trgovina na de-
belo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5250 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje.

Pri dejavnosti pod šifro J/67.13 le de-
javnost menjalnic in zastavljalnic.

KOPER

Rg-115027
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/01146 z
dne 11. 11. 1997 pri subjektu vpisa INKU-
BATOR, d.o.o., Ekonomske, organiza-
cijske in tehnološke storitve, Sežana, I.
tankovske brigade 9, sedež: I. tankov-
ske brigade 9, 6210 Sežana, pod vlož-
no št. 1/02739/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo družbene
pogodbe z dne 3. 12. 1996 s temile po-
datki:

Matična št.: 5570352.

KRANJ

Rg-113375
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00199 z dne 8. 9. 1997 pri
subjektu vpisa SEDEM A, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino, gostinstvo in storitve,
d.o.o., Železniki, sedež: Češnjica 7/a,
4226 Železniki, pod vložno št.
1/03208/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev vpisa z zakonom o gos-
podarskih družbah, povišanje osnovne vlo-
ge, sprembo firme, skrajšane firme, druž-
benikov, zastopnikov, dejavnosti in uskladi-

tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5588910
Firma: SEDEM A, družba za proizvod-

njo, trgovino, gostinstvo in turizem,
d.o.o.

Skrajšana firma: SEDEM A, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,504.095 SIT
Ustanovitelji: Štalec Vinko, izstop 8. 7.

1994; Žitinik Cvetka in Žitnik Jožef, oba
Železniki, Češnjica 7/A, vstopila 31. 1.
1992, vložek: vsak po 752.047,50 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Štalec Vinko, razrešen 15. 12. 1994
in Žitnik Cvetka imenovana 15. 12. 1994
kot direktorica, ki zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 8. 9. 1997: 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje video zapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 5523 Druge nastanitve za kraj-
ši čas; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
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javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.

Rg-114599
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01374 z dne 15. 10. 1997 pod
št. vložka 1/06054/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1201808
Firma: ALPE TRANSPORT, prevozi,

špedicija in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: ALPE TRANSPORT,

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

govornostjo
Sedež: 4270 Jesenice, Sp. Plavž 6b
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Mrak Marta in Mrak Du-

šan, oba Mojstrana, Delavska ulica 14 c,
vstopila 3. 10. 1997, vložek vsak po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi pooblaščeni za zastopanje: Mrak
Marta, imenovana 3. 10. 1997 kot poslo-
vodja, ki zastopa družbo brez omejitev in
Mrak Dušan, imenovan 3. 10. 1997 kot
poslovodja, ki zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 15. 10. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi 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; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
60211 Mestni in primestni potniški promet
na rednih linijah; 60212 Medkrajevni pot-
niški cestni promet na rednih linijah; 60213
Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj, s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem.

Rg-116122
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00005 z dne 14. 11. 1997 pod

št. vložka 1/06086/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz Ljubljane, spre-
membo firme in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5798876
Firma: ELLINGER, servis, prodaja in

najem gradbenih strojev, d.o.o., Haf-
nerjevo naselje 97, Škofja Loka

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

govornostjo
Sedež: 4220 Škofja Loka, Hafnerje-

vo naselje 97
Osnovni kapital: 1,504.420 SIT
Pred prenosom sedeža je bila družba

vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
pod vl. št. 1/24060/00 z isto firmo.

Rg-205270
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00729 z dne 16. 4. 1998 pri
subjektu vpisa KAŠE, organizacijsko-sve-
tovalno in proizvodnjo podjetje, Lesce,
sedež: Rožna dolina 6, 4246 Lesce, pod
vložno št. 1/04558/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
ka, prenos poslovnega deleža in spremem-
bo osebe, pooblaščene za zastopanje, s
temile podatki:

Matična št.: 5740207
Ustanovitelja: Kaše Matjaž, izstop

13. 11. 1996 in Kaše Vladimir, Kranj, Rož-
na dolina 6, vstop 13. 11. 1996, vložek
12,928.600 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kaše Matjaž, razrešen 13. 11. 1996,
Kaše Vladimir, imenovan 13. 11. 1996 za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-207521
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01079 z dne 4. 6. 1998 pri
subjektu vpisa ALPETOUR – mehanične
delavnice, p.o., Škofja Loka, sedež: Ki-
dričeva 50, 4220 Škofja Loka, pod vlož-
no št. 1/00741/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča pripojitev pri prevzeti družbi k
Avtomehaniki Škofja Loka, d.d., s temile
podatki:

Matična št.: 5097096
Pripojitev k Avtomehaniki, Škofja Loka,

d.d. (vl. št. 1/2499/00), na podlagi pripoji-
tvene pogodbe z dne 12. 5. 1998. Pripoji-
tev začne veljati z vpisom v register po se-
dežu prevzemne družbe.

LJUBLJANA

Rg-109334
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06190 z dne 15. 4. 1997 pri subjektu
vpisa B & G TEPRO, Marketing, za-
stopstva, trgovina, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Ježa 6, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/15608/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5570735
Dejavnost, vpisana 15. 4. 1997: 5010

Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-

torna vozila; in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles, trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo 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;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 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 drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
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Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje.

Rg-113243
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04511 z dne 23. 9. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29695/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1213270
Firma: KPK CO. gradbeništvo, nepre-

mičnine, trgovina in finance, d.o.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: KPK CO., d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 149
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Petek Vlado, Ljubljana, Bra-

tovševa ploščad 6, vložek 510.000 SIT;
Kogovšek Sandi, Logatec, Cesta 5. maja 3,
vložek 495.000 SIT in Kralj Darko, Ljublja-
na, Škofova ulica 3, vsi vstopili 22. 7. 1997,
vložek 495.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Pe-
tek Vlado, imenovan 22. 7. 1997, zastopa
družbo brez omejitev kot izvršilni direktor;
Kogovšek Sandi, imenovan 22. 7. 1997,
zastopa družbo brez omejitev in Kralj Dar-
ko, imenovan 22. 7. 1997, zastopa družbo
brez omejitev kot finančni dirketor.

Dejavnost, vpisana 23. 9. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2232 Razmnoževanje video
zapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 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 de-
la; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na 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 toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina 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
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
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 de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina

na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
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, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 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;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
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 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; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6021 Drug kopen-
ski potniški promet na rednih linijah; 60211



Stran 7424 / Št. 81-82 / 4. 12. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Mestni in primestni potniški promet na red-
nih linijah; 60212 Medkrajevni potniški
cestni promet na rednih linijah; 60213 De-
javnost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6030
Cevovodni transport; 6110 Pomorski pro-
met; 6120 Promet po rekah, jezerih, pre-
kopih; 6210 Zračni promet na rednih lini-
jah; 6220 Izredni zračni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prome-
tu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vod-
nem prometu; 6323 Druge pomožne de-
javnosti v zračnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 6420 Telekomunikacije;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7123 Daja-
nje zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 De-
javnost 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; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7320 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju druž-
boslovja in humanistike; 73201 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju družboslovja; 73202 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju huma-
nistike; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 74831 Preva-
janje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,

aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejanvosti, d.n.; 9500 Zasebna
gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-114731
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06014 z dne 7. 11. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29868/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1233360
Firma: FLAMMA, družba za trgovino,

storitve in svetovanje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: FLAMMA, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Kersnikova 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Zupančič Boris, Koper,

Benčičeva ulica 10 in Zupančič Slavko,
Škofljica, Rabska ulica 9, oba vstop 27. 10.
1997, vložek vsak po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Zu-
pančič Boris, imenovan 27. 10. 1997 kot
direktor, ki zastopa družbo brez omejitev in
prokurist Zupančič Slavko, imenovan
27. 10. 1997.

Dejavnost, vpisana 7. 11. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 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
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; 5227 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no 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; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6521
Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
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projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-116259
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06656 z dne 8. 12. 1997 pri subjektu
vpisa DEJ 4, podjetje za trgovino, d.o.o.,
sedež: Dunajska 58, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/28382/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5971721
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Kran-

jc Bojan, Postojna, Vojkova 12, razrešen
kot direktor in ponovno imenovan 10. 11.
1997 kot prokurist ter Hazabent Andrej, Mi-
klavž na Dravskem polju, Ulica svobode 63,
imenovan 10. 11. 1997 kot direktor, ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-114914
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09684 z dne 30. 10. 1997 pri subjek-
tu vpisa ORBIM, družba za projektiranje,
svetovanje in izvajanje elektroinstalacij-
skih del in naprav, marketing, trgovina
na debelo in drobno z mešanim..., d.o.o.,
sedež: Jakopičeva 13, 1240 Kamnik,
pod vložno št. 1/14542/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št. 5557496
Osnovni kapital: 1,533.000 SIT
Ustanovitelji: Istenič Danijel, Kamnik, Ja-

kopičeva 13, Iskra Jože, Kamnik, Cankarje-
va 49, Grintal Franc, Komenda, Križ 69 in
Šuštar David, Kamnik, Cankarjeva 20, vsi
vstopili 21. 1. 1992, vložek vsak po
383.250 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-204155
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01092 z dne 10. 3. 1998 pod vložno
št. 1/30312/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1273558
Firma: NIDAS, VASILJEVIĆ IN OSTA-

LI, krovsko-kleparska in zaključna dela
v gradbeništvu, d.n.o.

Skrajšana firma: NIDAS, VASILJEVIĆ IN
OSTALI, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1262 Dol pri Ljubljani, Dol pri
Ljubljani 13b

Ustanovitelja: Vasiljević Nikola in Vasilje-
viž Danijela, oba Dol pri Ljubljani, Dol pri
Ljubljani 13b, vstop 20. 2. 1998, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vasiljević Nikola, imenovan 20. 2.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 3. 1998: 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4532
Izolacijska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela.

Rg-205765
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05107 z dne 9. 3. 1998 pri subjektu
vpisa GOZD, Podjetje za proizvodnjo, sto-
ritve in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Tr-
žaška cesta 2, sedež: Tržaška 2, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/13490/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča lastnin-
sko preoblikovanje, spremembo firme, usta-
noviteljev, deležev, osnovnega kapitala, za-
stopnikov, vpis članov nadzornega sveta,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah ter pripojitev GG Ljubljana, s temile po-
datki:

Matična št.: 5635853
Firma: GOZD, Družba za proizvodnjo,

storitve in trgovino, d.d., Tržaška c. 2,
Ljubljana

Skrajšana firma: GOZD, d.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 258,900.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, Ljublja-

na, Dunajska 160, vložek 87,968.000 SIT;
Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana,
Mala ulica 5, vložek 25,890.000 SIT; Kapi-
talski sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, Ljubljana, Dunajska 56, vložek
25,890.000 SIT; udeleženci notranjega od-
kupa po seznamu, vložek 67,372.000 SIT
in udeleženci interne razdelitve po sezna-
mu, vložek 51,780.000 SIT, vsi vstopili
24. 6. 1997, odgovornost: ne odgovarjajo;
DO Gozdno gospodarstvo Ljubljana, TOZD
Gozdarstvo Vrhnika, TOZD Gozdni obrat
Škofljica, TOZD Gozdarstvo Logatec, TOZD
Gozdni obrat Litija in TOZD Gozdarstvo
Kamnik, izstopili 24. 6. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Gra-
dišar Dušan, Ljubljana, Streliška 3, razre-
šen kot zastopnik in ponovno imenovan kot
direktor 24. 6. 1997, ki zastopa družbo
brez omejitev; Perovnik Anton, razrešen
24. 6. 1997.

Člani nadzornega sveta: Kordež Tatjana,
Gačnik Janez in Klančnik Darko, predstav-
nik delavcev, vstopili 24. 6. 1997.

Dejavnost, vpisana 9. 3. 1998: 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami.

Pripojitev družbe Gozdno gospodarstvo
Ljubljana, n.sol.o., Tržaška c. 2, št. reg. vl.
1/739/00, na podlagi pripojitvene pogod-
be z dne 10. 11. 1997.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije RS za pre-

strukturiranje in privatizacijo št. LPS
1298/2083-97/GV z dne 8. 9. 1997 in
uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah.

Rg-205693
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02499 z dne 2. 6. 1998 pri subjektu
vpisa PANOX, družba za storitve, razve-
drilo in trgovino, d.o.o., Ajdovščina 1,
Ljubljana, sedež: Ajdovščina 1, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25575/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 585778
Firma: PANOX, družba za storitve, raz-

vedrilo in trgovino, d.o.o., Dalmatinova
2, Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Dalmatinova 2.

Rg-206460
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/00684 z dne 14. 3. 1996 pri sub-
jektu vpisa SONEX, družba z omejeno
odgovornostjo, Jakhlova 15, sedež:
Jakhlova 15, 1293 Šmarje Sap, pod
vložno št. 1/05690/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5405777
Firma: SONEX, družba z omejeno od-

govornostjo, podjetje za proizvodnjo,
uvoz, izvoz, zastopanje, posredovanje in
prodajo

Skrajšana firma: SONEX, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,501.000 SIT
Ustanovitelja: Pravica Sonja, vložek

10.000 SIT in Pravica Karol, vložek
1,491.000 SIT, oba Šmarje-Sap, Jakhlova
15, vstopila 26. 2. 1990, odgovornost: ne
odgovarjata.

Rg-206536
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02106 z dne 29. 5. 1998 pri subjektu
vpisa USZ, Podjetje za urejanje stavbnih
zemljišč, p.o., Ljubljana, Vojkova cesta
63, sedež: Vojkova c. 63, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/04026/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje, spremembo firme, ustano-
viteljev in osnovnega kapitala ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5067618
Firma: USZ, Podjetje za urejanje

stavbnih zemljišč, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: USZ, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 64,800.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
6,480.000 SIT; Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Dunajska 56, vložek 6,480.000 SIT;
Slovenska razvojna družba, d.d., Ljubljana,
Dunajska 160, vložila 43,930.000 SIT; Mi-
hovec Ivan, Ljubljana, Ferberjeva 27, vložil
320.000 SIT; Cimolini Natalija, Ljubljana,
Hubadova 3, vložila 320.000 SIT; Weilgoni
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Vladimira, Ljubljana, Trstenjakova 1A, vloži-
la 280.000 SIT; Majes Marta, Ljubljana,
Malči Beličeva 64, vložila 280.000 SIT; Ri-
stič Slavoljub, Ljubljana, Kajuhova 34A, vlo-
žil 280.000 SIT; Nikolič Staniša, Ljubljana,
Pod vrbami 30, vložil 320.000 SIT; Novak
Katica, Ljubljana, Selanov trg 4, vložila
280.000 SIT; Jug Milena, Ljubljana, Levsti-
kova ul. 7, vložila 280.000 SIT; Černe Ma-
rijan, Domžale, Bevkova 6, vložil 280.000
SIT; Kočevar Cvetka, Ljubljana, Sp. Rudnik
III/12, vložila 280.000 SIT; Lešnjak Mehi-
da, Škofja Loka, Podlubnik 157, vložila
280.000 SIT; Bizjak Branko, Ljubljana, Ul.
28. maja 33, vložil 320.000 SIT; Urbančič
Simona, Ljubljana, Ul. bratov Učakar 34,
vložila 280.000 SIT; Stermenszky Marija,
Ljubljana, Novo polje, Cesta IV/11, vložila
280.000 SIT; Gamboši Anton, Ljubljana, Ul.
bratov Učakar 88, vložil 280.000 SIT; Va-
lant Vesna, Ljubljana, Na brežini 24, vložila
180.000 SIT; Rakun Igor, Ljubljana, Ul. bra-
tov Učakar 124, vložil 280.000 SIT; Miho-
vec Marija, Ljubljana, Kunaverjeva 15, vloži-
la 320.000 SIT; Kočevar Jože, Ljubljana,
Sp. Rudnik III/12, vložil 280.000 SIT; Ko-
čevar Simona, Ljubljana, Sp. Rudnik III/12,
vložila 80.000 SIT; Kočevar Damijan, Ljub-
ljana, Črna vas 146, vložil 80.000 SIT; Faj-
gelj Franc, Ljubljana, Sp. Rudnik III/12, vlo-
žil 320.000 SIT; Fajgelj Kristina, Ljubljana,
Sp. Rudnik III/12, vložila 320.000 SIT; Leš-
njak Primož, Škofja Loka, Podlubnik 157,
vložil 80.000 SIT; Lešnjak Franc, Škofja
Loka, Podlubnik 157, vložil 280.000 SIT;
Weilgoni Sašo, Ljubljana, Trstenjakova 1A,
vložil 80.000 SIT; Novak Vesna, Ljubljana,
Selanov trg 4, vložila 80.000 SIT; Nikolič
Peter, Ljubljana, Pod vrbami 30, vložil
80.000 SIT; Nikolič Marija, Ljubljana, Pod
vrbami 30, vložila 320.000 SIT; Bizjak Urš-
ka, Ljubljana, Ul. 28. maja 33, vložila
50.000 SIT; Urbančič Jože, Ljubljana, Ul.
bratov Učakar 34, vložil 320.000 SIT; Ur-
bančič Lara, Ljubljana, Ul. bratov Učakar
34, vložila 80.000 SIT, in Štefanič Franja,
Ljubljana, Malči Beličeve 40, vložila
320.000 SIT – vsi vstopili 8. 12. 1997,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pre-
šern Boris, razrešen 8. 12. 1997 kot direk-
tor in imenovan za zastopnika, ki zastopa
družbo kot v.d. direktorja.

Dejavnost, vpisana 29. 5. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 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; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7412 Računo-

vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agenci-
je Republike Slovenije za prestrukturiranje
in privatizacijo št. LP
01450/01512-1998/GV z dne 7. 4. 1998.

MARIBOR

Rg-206989
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00597 z dne 1. 6.
1998 pri subjektu vpisa KERAMIT, trgovi-
na, d.o.o., sedež: Koroška cesta 118,
2000 Maribor, pod vložno št.
1/10359/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova družbe s temi-
le podatki:

Matična št.: 1252917
Sedež: 2000 Maribor, Ulica heroja

Nandeta 37.

Rg-206995
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00603 z dne 3. 6.
1998 pri subjektu vpisa MARLES HOLD-
ING, lesna, stavbna in pohištvena indu-
strija, Maribor, d.d., sedež: Limbuška ce-
sta 2, 2341 Limbuš, pod vložno št.
1/00656/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, sedeža,
organizacijske oblike, osnovnega kapitala
deleža, družbenikov in dejavnosti, začasno
upravo, začasni nadzorni svet in uskladitev
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5038189
Firma: MARLES, KONCERN ZA UPRAV-

LJANJE POSLOVNEGA SISTEMA, d.d.
Skrajšana firma: MARLES, d.d.
Sedež: 2000 Maribor, Limbuška ce-

sta 2
Osnovni kapital: 2.250,000.000 SIT
Ustanovitelji: LB-Kreditna banka Maribor,

d.d., Vita Kraigherja 4; Slovenijales DRF,
d.o.o., Ljubljana, Titova 52; Zavarovalnica
Maribor, d.d., Maribor, Cankarjeva 3; Astra
Mašinoimpex, p.o., Zagreb, Republika Hr-
vaška, Varšavska 9; Gozdno gospodarstvo
Maribor, n.sol.o., Maribor, Tyrševa 15; Si-
rela, Industrija mlječnih proizvoda, p.o., Bje-
lovar, Republika Hrvaška, V. Sredice 9; No-
va banka, d.d., Ljubljana, Šubičeva 3; Kom-
pas International, turistična in trgovinska,
d.d., Ljubljana, Pražakova 4; Kovinotehna,
mednarodno trgovsko podjetje, p.o., Celje,
Mariborska 7; Slovenijales, mednarodno
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Titova 52; Stol
Kamnik, industrija pohištva, d.d., Kamnik,
Ljubljanska 45, Gorenje Glin, lesna industri-
ja, d.o.o., Nazarje, Nazarjeva 32; Jekloteh-
na Maribor, p.o., Maribor, Partizanska 34;
Luka Koper, p.o., Koper, Vojkovo nabrežje

38; Melamin, kemična tovarna Kočevje,
d.o.o., Kočevje, Tomšičeva 9; DP Indos,
industrija transportnih in hidravljičnih stro-
jev, p.o., Ljubljana, Industrijska 3; Zastava
avto, p.o., Ljubljana, Celovška 150; Hranil-
nica in posojevalnica KGP Kočevje, d.o.o.,
Kočevje, Kolodvorska 23; Obrtna zadruga
Prlekija Ljutomer, Ljutomer, Prešernova 7;
Objekt, zaključna dela v gradbeništvu,
d.o.o., Velenje, Šaleška 2c; Splošno grad-
beno podjetje Tržič, p.o., Tržič, Blejska c.
8; Prenc Ivica in Slavica, Pazin, Stanka Je-
kiča 7; Uniles, d.o.o., Ljubljana, Titova
36/XII; DP Medicinska elektronika, p.o.,
Banja Luka, R BiH, B. Lenjina 6; Strešnik,
industrija gradbenega materiala, p.o., Škoc-
jan, Dobroška vas; Salonit, industrija grad-
benega materiala, p.o., Anhovo; Birostroj
Maribor, p.o., Maribor, Glavni trg 17/b; In-
tercommerce, notranja trgovina, p.o.,
Umag, Republika Hrvaška, Ernesta Milo 20;
Gorenje Tiki, d.o.o., Ljubljana, Magistrova
1; SGP Gradbinec Kranj, p.o., Kranj, Na-
zorjeva 1; PTT Podjetje Maribor, p.o., Mari-
bor, Slomškov trg 10; Termika, podjetje za
izolacijski inženiring, p.o., Ljubljana, Kam-
niška 25, Zangrad, proizvodno prometna
zanatska zadruga, p.o., Jastrebarsko, Re-
publika Hrvaška, F. Brezara 12; Kramer Mi-
ran in Cvetka, Ruše, Industrijska 16, Groz-
nik Ignacij, Ljubljana, V. Janežičeve 17;
Mercator Agrokombinat, d.o.o., Krško, CKŽ
54; Visnovič Vea, Maribor, Kajuhova 13;
Kravanja Viktor in Inge, Most na Soči, Most
na Soči 109; Lesnina IGT, p.o., Ljubljana,
Miklošičeva 13; Trgovsko podjetje Povrtni-
na, p.o., Maribor, Tržaška cesta 33; Ener-
goinvest varnost, p.o., Zagorje ob Savi, Ce-
sta Zmage 7; Ekonomski center TOZD Infor-
matika, Maribor, Razlagova 22; TVT Boris
Kidrič, p.o., Maribor, Leningrajska 27; Veler
Pavla in Emil, Cirkovce 76; Galvanizacija
Blanka Gornik, Ljubljana, Kumerdejeva 11;
Potrošnik, trgovsko podjetje, p.o., Celje, Ko-
cenova 2/a; Makro, obrtna zadruga, Sevni-
ca, Glavni trg 27; Prehrana, trgovsko podjet-
je, trgovina na malo, p.o., Maribor, Trg revo-
lucije 7/I; Šuster Stane in Anica, Tolmin, Ko-
sovelova 5/b; Cestnik Franc, Hajdina,
Draženci 18/b; družbeni kapital Marles, Lim-
buš, Limbuška cesta 2; Stanovanjska komu-
nalna banka Ljubljana, d.d., Ljubljana, Kraig-
herjev trg, in Oprema, Proizvodno in trgov-
sko podjetje, p.o., Kočevje, Tomšičeva 13,
izstopili 10. 9. 1997; Slovenska razvojna
družba, Ljubljana, Dunajska 160, vložila
388.776 SIT; Slovenski odškodninski sklad,
Ljubljana, Mala ulica 5, vložil 84,175.000
SIT; Kapitalski sklad pokojninskega in inva-
lidskega zavarovanja, Ljubljana, Dunajska 56,
vložil 84,175.000 SIT; udeleženci notranje-
ga odkupa – po seznamu, vložili
116,275.000 SIT; udeleženci interne razde-
litve – po seznamu, vložili 168,350.000 SIT,
in dosedanji delničarji – po seznamu, vložili
1.408,249.000 SIT – vstopili 10. 9. 1997,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rupreht Uroš, Maribor, Razlagova 7,
razrešen in ponovno imenovan 24. 11.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Cenc Radovan,
Podgoršek Hinko, Trafela Emiljan, Finderle
Miljenko, Kovše Branko in Kramer Cvetka,
vstopili 10. 9. 1997.
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Dejavnost, vpisana 3. 6. 1998: 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Pod šifro J 67.13 sme družba opravljati
samo dejavnost zastavljalnic in menjalnic;
pod šifro K 74.12 ne sme družba opravljati
revizijske dejavnosti; pod šifro K 74.14 ne
sme družba opravljati arbitraže in posredo-
vanja v pogajanjih med managerji in delavci.

Lastninsko preoblikovanje je bilo vpisa-
no na podlagi soglasja Agencije Republike
Slovenija za prestrukturiranje in privatizacijo
št. LP 01433/01349-1998/IJS z dne
23. 4. 1998.

Rg-206997
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00482 z dne 4. 6.
1998 pri subjektu vpisa LOHNEX, med-
narodna špedicija in trgovina, d.o.o., se-
dež: Tržaška cesta 65, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/04102/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo naslo-
va družbenice in zastopnice, dejavnosti,
zastopnikov in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5510287
Ustanoviteljica: Čoh Olga, Maribor, Uli-

ca Veljka Vlahoviča 69, vstop 28. 11. 1991,
vložek 525.733 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Vrban Stanislava, razrešena 31. 3.
1998; direktorica Čoh Olga, imenovana
25. 4. 1994, in direktor Vrban Davor, Mari-
bor, Kardeljeva cesta 57, imenovan 1. 4.
1998, zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 6. 1998: 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1591 Proizvodnja žganih pijač; 1592 Pro-
izvodnja etilnega alkohola; 1593 Proizvod-
nja vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz
drugega sadja; 1595 Proizvodnja drugih
nežganih fermentiranih pijač; 1596 Pro-
izvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezal-
koholnih pijač; 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; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-

hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 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; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro G 52.488 se dopiše:
razen z orožjem in strelivom; pod šifro
K 74.12 ne sme družba opravljati revizijske
dejavnosti.

Rg-207001
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 98/00701 z dne 4. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa ENERGOCONSULTING, podjet-
je za inženiring, storitve, trgovino in pro-
izvodnjo, d.o.o., sedež: Gosposvetska ce-
sta 86, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/07128/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov in družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5685133
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

direktorju Perhavc Borutu, ki je bil razrešen
18. 5. 1998.

Rg-207041
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00108 z dne 15. 6.
1998 pri subjektu vpisa Osnovna šola Du-
šana Flisa Hoče, p.o., sedež: Šolska uli-
ca 10, 2311 Hoče, pod vložno št.
1/00188/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje v javni vzgojno-izo-
braževalni zavod, spremembo imena zavo-
da, imena ustanovitelja in dejavnosti ter
uskladitev vpisa v SKD s temile podatki:

Matična št.: 5085853
Firma: Osnovna šola Dušana Flisa

Hoče
Ustanoviteljica: Mestna občina Maribor,

Maribor, Ulica heroja Staneta 1, vstop
31. 3. 1992, vložek 133,117.000 SIT, od-
govornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
natelj Fridl Jakob, Hoče, Polana 3/g, ime-
novan 21. 6. 1996.

Dejavnost, vpisana 15. 6. 1998: 80102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje.

Ustanoviteljica odgovarja za obveznosti
zavoda samo do višine sredstev, ki jih zavo-
du zagotavlja za izvajanje javne službe.

Rg-207043
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00199 z dne 15. 6.
1998 pri subjektu vpisa MAVI-M, trgovina,
storitve, proizvodnja, d.o.o., sedež: Pod
vinogradi 53, 2000 Maribor, pod vložno

št. 1/09507/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov, po-
slovnih deležev, zastopnikov in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5888913
Ustanovitelja: MAVI, d.o.o., Kranj, Juleta

Gabrovška 34, izstopil 5. 2. 1998; Krajnc
Drago, Maribor, Borštnikova 69, in Terbo-
ča Dušan, Maribor, Pod vinogradi 53, vsto-
pila 3. 3. 1995, vložila po 2,400.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
prokuristu Martinčič Jožetu, ki je bil razre-
šen 5. 2. 1998.

Rg-207044
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00119 z dne 15. 6.
1998 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
FRANCETA PREŠERNA MARIBOR, p.o.,
sedež: Žolgerjeva ulica 2, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/00124/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča organiziranje jav-
nega vzgojno-izobraževalnega zavoda, spre-
membo imena zavoda, imena ustanovitelji-
ce in dejavnosti ter uskladitev vpisa s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5085195
Firma: OSNOVNA ŠOLA FRANCETA

PREŠERNA MARIBOR
Ustanoviteljica: Mestna občina Maribor,

Maribor, Ulica heroja Staneta 1, vstop
18. 1. 1993, vložek 49,298.000 SIT, od-
govornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
natelj Mursko Stanislav, Maribor, Engelso-
va ulica 14, imenovan 18. 1. 1993.

Dejavnost, vpisana 15. 6. 1998: 80102
Osnovnšolsko splošno izobraževanje.

Ustanoviteljica odgovarja za obveznosti
zavoda samo do višine sredstev, ki jih zavo-
du zagotavlja za izvajanje javne službe.

Rg-207045
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 98/00088 z dne 15. 6. 1998 pri
subjektu vpisa SFERA, storitve, export-im-
port, trgovina, d.o.o., sedež: Trg svobode
16, 2310 Slovenska Bistrica, pod vložno
št. 1/02432/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča preoblikovanje d.o.o. v d.n.o.,
spremembo firme, družbenikov, dejavnosti,
zastopnikov, tipa zastopnika in družbene po-
godbe ter uskladitev vpisa s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti in z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5401399
Firma: SFERA PREŠERN IN PARTNER,

računovodske storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: SFERA PREŠERN IN

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

odgovornostjo
Ustanoviteljici: Prešern Zdenka, ki je vlo-

žila 2.000 SIT, in Prešern Darja, obe iz
Slovenske Bistrice, Kovača vas 69, vstopili
29. 12. 1997, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Pre-
šern Zdenka, razrešena 29. 12. 1997 kot
direktorica in imenovana za družbenico, in
družbenica Prešern Darja, imenovana
29. 12. 1997, zastopata družbo brez ome-
jitev.
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Dejavnost, vpisana 15. 6. 1998: 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Pod šifro K 74.120 ne sme družba
opravljati revizijske dejavnosti; pod šifro
K 74.140 ne sme družba opravljati arbitra-
že in posredovanja v pogajanjih med mana-
gerji in delavci.

Rg-207046
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00595 z dne 9. 6.
1998 pod vložno št. 1/10386/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1277553
Firma: ARANDELA, družba za trgovi-

no in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ARANDELA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Slovenska uli-

ca 36
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Batagelj Dušan, Nova Go-

rica, Strma pot 8, Pristava, in Seljak Jernej,
Maribor, Slovenska ulica 36, vstopila 10. 4.
1998, vložila po 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Batagelj Dušan in Seljak Jernej,
imenovana 10. 4. 1998, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 6. 1998: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 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; 5139 Nespecializirana trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 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; 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; 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; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj, s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov.

Pod šifro G 51.180 ne sme družba
opravljati posredništva pri prodaji farmacevt-
skih izdelkov.

Rg-207047
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00619 z dne 9. 6.
1998 pri subjektu vpisa BACCAROLA, sto-
ritvena in trgovska družba, d.o.o., sedež:
Gomoljeva 8, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/04897/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov, dejav-
nosti, zastopnikov in družbene pogodbe ter
uskladitev vpisa s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5644119
Ustanovitelja: Kovač Danica, izstop 4. 1.

1998, Kovač Mario, Miklavž na Dravskem
polju, Halefova ulica 4, Dobrovce, vstop
4. 1. 1998, vložek 923.560 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kovač Danica, razrešena 4. 1.
1998; direktor Kovač Mario, imenovan 4. 1.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 6. 1998: 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje video zapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 50101 Trgo-

vina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
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tovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7470
Čiščenje stavb; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 9212 Distribu-
cija filmov in videofilmov; 9213 Kinemato-
grafska dejavnost.

Pod šifro G 52.488 se dopiše: razen
orožja in streliva; pod šifro K 74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti; pod
šifro K 74.14 ne sme družba opravljati arbi-
traže in posredovanja v pogajanjih med ma-
nagerji in delavci.

Rg-207050
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00756 z dne 9. 6.
1998 pri subjektu vpisa TVT, družba za
storitve in prehrano, d.o.o., sedež: Pre-
radovičeva ulica 22, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/05626/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča sklep sodišča o začetku
stečaja, spremembo firme in zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 5611601
Firma: TVT, družba za storitve in pre-

hrano, d.o.o. – v stečaju
Skrajšana firma: TVT STORITVE IN

PREHRANA, d.o.o. – v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

retkro Lisjak Petar, razrešen 1. 6. 1998;
stečajna upraviteljica Zavrl Vera, imenovana
1. 6. 1998, zaposlena v Rubikon, d.o.o.,
Maribor, Kalohova 24.

Vpiše se sklep tega sodišča o začetku
stečajnega postopka, št. St 10/98 z dne
1. 6. 1998.

Rg-207052
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00431 z dne 9. 6.
1998 pri subjektu vpisa INFOND-ZLAT,
pooblaščena investicijska družba, d.d.,
sedež: Trg svobode 6, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/09680/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova
ter sklep o povečanju in povečanje osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5850690
Sedež: 2000 Maribor, Ulica Vita

Kraigherja 5
Osnovni kapital: 30.367,471.000 SIT
Vpiše se sklep skupščine z dne 27. 3.

1998 o povečanju osnovnega kapitala druž-
be za 2.813,351.000 SIT.

Rg-207053
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00792 z dne 10. 6.
1998 pri subjektu vpisa STANOVANJSKA
ZADRUGA MARIBOR, z.o.o., sedež: Kre-
kova ulica 18, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/09152/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča popravo sklepa z dne 23. 4.
1998 pod opravilno številko Srg 157/98 s
temile podatki:

Matična št.: 5064155
Tekst v rubriki razno, vpisan dne 23. 4.

1998, pod opravilno številko Srg 157/98,
se v celoti briše in se nadomesti z novim
tekstom, ki glasi: “za zadružnike” se pripiše
pri naslednjih dejavnostih: 28.52, 45.21,
45.31, 45.42, 45.43, 45.44, 51.13,
74.203, 74.204, 74.843, 74.832.

Rg-207054
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00726 z dne 15. 6.
1998 pri subjektu vpisa LONAS, podjetje
za proizvodnjo, storitve in trgovino,
d.o.o., sedež: Zgornja Ložnica 17, 2316
Zgornja Ložnica, pod vložno št.
1/05342/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, družbe-
nikov, dejavnosti, zastopnikov in družbene
pogodbe ter uskladitev vpisa s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5617049
Firma: AS BOATS, posredovanje in tr-

govina, d.o.o.
Skrajšana firma: AS BOATS, d.o.o.
Sedež: 2313 Fram, Fram 1/a
Ustanovitelji: Leskovar Mesarič Polonca

in Leskovar Olga, izstopili 15. 5. 1998; Ko-
ciper Bogo, Fram 1/a, vstopili 15. 5. 1998,
vložil 1,508.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorici Leskovar Mesarič Polonca in Le-
skovar Olga, razrešeni 25. 5. 1998; direk-
tor Kociper Bogo, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokurist Kociper Rok, Mari-
bor, Prešernova 2, imenovana 25. 5.
1998.

Dejavnost, vpisana 15. 6. 1998: 3420
Proizvodnja karoserij za vozila, proizvodnja
prikolic in polprikolic; 3511 Gradnja in po-
pravilo ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo
čolnov za razvedrilo in šport; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo 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; 50404 Vzdrževa-
nje in popravilo motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-

nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 5523 Druge nastanitve za kraj-
ši čas; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6110 Po-
morski promet; 6120 Promet po rekah, je-
zerih, prekopih; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj, s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih
plovil v najem; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti.

Pod šifro G 52.488 se dopiše: razen
orožja in streliva.

Rg-207058
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/0055 z dne 15. 6.
1998 pri subjektu vpisa NOVA KREDITNA
BANKA MARIBOR, d.d., Maribor, Podruž-
nica Ptuj, sedež: Novi trg 6, 2250 Ptuj,
pod vložno št. 1/09242/03 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova
podružnice in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5860580067
Sedež: 2250 Ptuj, Novi trg 1
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kovačič Matjaž, razrešen 31. 3.
1998, direktor Cekov Boric, Maribor, Rib-
niška ulica 12, imenovan 1. 4. 1998.

Rg-207059
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00007 z dne 15. 6.
1998 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
BORISA KIDRIČA MARIBOR, p.o., sedež:
Žolgarjeva 4, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/00067/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča organiziranje javnega vzgoj-
no-izobraževalnega zavoda, spremembo
imena zavoda, imena ustanovitelja in dejav-
nosti ter uskladitev vpisa s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5085225
Firma: OSNOVNA ŠOLA BORISA KID-

RIČA MARIBOR
Ustanoviteljica: Mestna občina Maribor,

Maribor, Ulica heroja Staneta 1, vstop
31. 3. 1992, vložek 61,765.000 SIT, od-
govornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
natelj Špes Anton, Maribor, Na soseski 6/a,
imenovan 31. 3. 1992.
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Dejavnost, vpisana 15. 6. 1998: 80102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje.

Ustanoviteljica odgovarja za obveznosti
zavoda samo do višine sredstev, ki jih zavo-
du zagotavlja za izvajanje javne službe.

Rg-207061
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00037 z dne 15. 6.
1998 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
TABOR I MARIBOR, p.o., sedež: Ulica Ar-
nolda Tovornika 21, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/05593/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča organiziranje javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda, spremem-
bo imena zavoda, imena ustanovitelja in de-
javnosti ter uskladitev vpisa s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5610508
Firma: OSNOVNA ŠOLA TABOR I MA-

RIBOR
Ustanoviteljica: Mestna občina Maribor,

Maribor, Ulica heroja Staneta 1, vstop
31. 3. 1992, vložek 385,365.630 SIT, od-
govornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
natelj Vobovnik Rihard, Maribor, Meljski hrib
90, imenovan 1. 2. 1997.

Dejavnost, vpisana 15. 6. 1998: 80102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje.

Ustanoviteljica odgovarja za obveznosti
samo do višine sredstev, ki jih zavodu zago-
tavlja.

Rg-207062
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00057 z dne 15. 6.
1998 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
FRANCA LEŠNIKA-VUKA, p.o., sedež: Ma-
riborska cesta 4, 2312 Orehova vas-Sliv-
nica, pod vložno št. 1/00135/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča organiziranje jav-
nega vzgojno-izobraževalnega zavoda, spre-
membo imena zavoda, imena ustanovitelja
in dejavnosti ter uskladitev vpisa s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5085306
Firma: OSNOVNA ŠOLA FRANCA

LEŠNIKA-VUKA SLIVNICA PRI MARI-
BORU

Ustanoviteljica: Mestna občina Maribor,
Maribor, Ulica heroja Staneta 1, vstop
31. 3. 1992, vložek 72.965 SIT, odgovor-
nost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
natelj Obreht Anton, Orehova vas-Slivnica,
Na gmajni 2, Slivnica, imenovan 15. 5.
1996.

Dejavnost, vpisana 15. 6. 1998: 80102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje.

Ustanoviteljica odgovarja za obveznosti
zavoda samo do višine sredstev, ki jih zavo-
du zagotavlja za izvajanje javne službe.

Rg-207063
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00205 z dne 15. 6.
1998 pri subjektu vpisa IMPOL SERVIS,
podjetje za opravljanje servisnih dejav-
nosti, d.o.o., sedež: Partizanska 38,
2310 Slovenska Bistrica, pod vložno št.
1/03881/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naziva ustanovitelja,
dejavnosti in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5482593
Ustanovitelj: Impol, industrija metalnih

polizdelkov, d.d., Slovenska Bistrica, Par-
tizanska 38, vstop 25. 3. 1991, vložek
3,512.983,90 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 15. 6. 1998: 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5151 Tr-
govina na debelo s trdimi, tekočimi in plina-
stimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovi-
nami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji
in računalniško opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52462 Trgovina na drobno
z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje.

Pod šifro G 52.488 se dopiše: razen
orožja in streliva.

Rg-207067
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00200 z dne 17. 6.
1998 pri subjektu vpisa MEGA-METAL,
proizvodnja kovinskih izdelkov, stroje-
gradnja, montaža, trgovina, d.o.o., se-
dež: Pogačnikova 13, 2342 Ruše, pod
vložno št. 1/09318/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, os-
novnega kapitala, poslovnih deležev, naslo-
va družbenikov in zastopnikov ter družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5857333
Firma: MEGA-METAL, proizvodnja ko-

vinskih izdelkov, strojegradnja, druga
proizvodnja in trgovina, d.o.o.

Osnovni kapital: 21,957.013,10 SIT
Ustanovitelja: Osmanović Hajrudin, Gop-

pingen, Nemčija, Paradiesgasse 6, vložil
6,887.103,10 SIT in Osmanović Mustafa,
Sarajevo, Bosna in Hercegovina, Okrugla
7, vložil 15,069.910 SIT, vstopila 27. 9.
1994, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Osmanović Hajrudin in direktor Os-
manović Mustafa, ki zastopa družbo brez
omejitev, imenovana 17. 2. 1995.

Rg-207070
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00798 z dne 19. 6.
1998 pri subjektu vpisa JAVNO PODJETJE
TOPLOTNA OSKRBA, d.o.o., sedež: Ja-
dranska cesta 28, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/00753/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5107199
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Vračko Rihard, razrešen 25. 5. 1998;
direktor Krajnc Viktor, Maribor, Cankarejva
ulica 4, imenovan 25. 5. 1998.

Rg-207071
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00781 z dne 19. 6.
1998 pri subjektu vpisa EMBALAŽA, pod-
jetje za predelavo valovitega kartona in
papirja ter trgovino, d.d., sedež: Meljska
cesta 86, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/00005/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5033187
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Laban Siniša, razrešen 31. 5. 1998;
direktor Zupančič Franc, Krško, Cesta 4.
julija 67, imenovan 1. 6. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-207074
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00673 z dne 22. 6.
1998 pod št. vložka 1/10438/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1300865
Firma: MTB GRADNJE IN OPREMA,

podjetje za proizvodnjo, inženiring in tr-
govino, d.o.o.

Skrajšana firma: MTB GRADNJE IN
OPREMA, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  2000  Maribor,  Meljska  ce-
sta 36

Osnovni kapital: 1,770.000 SIT
Ustanovitelja: Mlinarič Blaž, Maribor,

Ribniška ulica 4, in Koren Vojko, Maribor,
Gunduličeva ulica 25, vstopila 30. 4. 1998,
vložila po 885.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorja Mlinarič Blaž in Koren Vojko, ki za-
stopata družbo brez omejitev, imenovana
30. 4. 1998, ter prokuristka Mlinarič Kon-
rad Mirjana, imenovana 8. 5. 1998.

Dejavnost, vpisana 22. 6. 1998: 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2661 Proizvodnja betonskih
izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvod-
nja izdelkov iz mavca za gradbeništvo;
2663 Proizvodnja sveže betonske mešani-
ce; 2664 Proizvodnja malte; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
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ska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 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 de-
la; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovi-
na 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; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom
in mesnimi izdelki; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 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; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 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; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov
v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napit-

kov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj, s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7230 Obdelava podatkov; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geo-
kemično in drugo opazovanje, meritve in
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.

Pod šifro K 74.120 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti; pod šifro K 74.140
ne sme družba opravljati arbitraže in posredo-
vanja v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-205075
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00340 z dne 22. 6.
1998 pri subjektu vpisa SGP
KOGRAD-GOMB-IGEM, gradbeno podjet-
je Maribor, d.o.o., sedež: Preradovičeva
ulica, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/09976/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov in omeji-
tev zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5948096
Ustanovitelja: SGP Kograd Dravograd,

industrija gradbenega materiala in elemen-
tov, d.o.o., Šentjanž pri Dravogradu, Selo-
vec 83, izstop 9. 12. 1998; Eneling, d.o.o.,
Maribor, Splavarski prehod 5, vložil
735.000 SIT in Pinter Marjan, Maribor,
Menzaričeva ulica 2, vložil 765.000 SIT,
vstopila 9. 2. 1998, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pinter Marjan, ki od 5. 3. 1998 za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-207077
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00155 z dne 22. 6.
1998 pri subjektu vpisa ZUM, urbanizem
planiranje, projektiranje, d.o.o., sedež:
Grajska ulica 7, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/00730/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov, ime-
na in naslova družbenika, poslovnih deležev

in družbene pogodbe ter podaljšanje man-
data zastopniku s temile podatki:

Matična št.: 5066204
Ustanovitelji: Kapitalski sklad invalidske-

ga in pokojninskega zavarovanja, izstopil
19. 9. 1997; PID Setev, Ljubljana, Gospo-
svetska 5, vstopil 19. 9. 1997, vložil
7,518.000 SIT, in Slovenska razvojna druž-
ba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vstopila
10. 10. 1996, vložila 1,730.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Brodnjak Stanislav, Maribor, Sloven-
ska 31, razrešen in ponovno imenovan
19. 9. 1997, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-207078
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00436 z dne 22. 6.
1998 pri subjektu vpisa BOVIR, inženiring
podjetja za gradbeništvo in vodno gos-
podarstvo, d.o.o., sedež: Plač 16, 2201
Zgornja Kungota, pod vložno št.
1/04354/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, družbenikov, po-
slovnih deležev, dejavnosti, zastopnikov, ti-
pa zastopnika in družbene pogodbe ter
uskladitev vpisa s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5546931
Firma: BOVIR, inženiring za gradbe-

ništvo in vodno gospodarstvo, d.o.o.
Ustanovitelji: Mesner Vili, izstopil 31. 12.

1997, Mesner Bogomir, Zgornja Kungota,
Plač 16/a, vstopil 26. 9. 1991, vložil
637.304 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mesner Rudolf, Kamnica, Rošpoh 140/a,
vstopil 5. 5. 1994, vložil 637.304 SIT, in
Ledinek Milan, Zgornja Kungota, Slatina 19,
vstopil 5. 5. 1994, vložil 318.652 SIT –
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Mesner Vili, razrešen 31. 12. 1997;
Mesner Bogomir, razrešen 31. 12. 1997
kot prokurist in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev, in prokurist
Mesner Rudolf, imenovan 31. 12. 1997.

Dejavnost, vpisana 22. 6. 1998: 1421
Pridobivanje gramoza in peska; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske me-
šanice; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in son-
diranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4532 Izolacijska
dela; 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; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
6024 Cestni tovorni promet; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje.
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Rg-207080
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/0049 z dne 22. 6.
1998 pri subjektu vpisa Vzgojno-izobraže-
valni zavod OŠ Kerenčičevih, Pesnica,
sedež: Pesnica 44, 2211 Pesnica pri Ma-
riboru, pod vložno št. 1/00570/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5085128
Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-

nateljica Kos Novak Jelka, razrešena 15. 6.
1996; ravnatelj Brlič Andi, Pesnica pri Mari-
boru, Gradiška 479, imenovan 16. 6. 1998,
zastopa zavod brez omejitev.

Rg-207083
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 98/00815 z dne 16. 6. 1998 pri
subjektu vpisa HMEZAD JELKO, proizvod-
nja utopnih odkovkov in kovanih izdel-
kov, d.o.o., sedež: Pogačnikova 13, 2342
Ruše, pod vložno št. 1/10421/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova s temile podatki:

Matična št.: 1277103
Sedež: 2342 Pogačnikova 11

Rg-207086
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 98/00224 z dne 16. 6. 1998 pri
subjektu vpisa DOM ANTONA SKALE MA-
RIBOR, sedež: Majcigerjeva 37, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/00049/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča organiziranje jav-
nega vzgojno-izobraževalnega zavoda, spre-
membo imena ustanovitelja in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5056705
Ustanoviteljica: Mestna občina Maribor,

Maribor, Ulica heroja Staneta 4, vstop
30. 6. 1992, vložek 76,553.000 SIT, od-
govornost: ostalo.

Dejavnost, vpisana 16. 6. 1998: 85313
Dejavnost socialnovarstvenih zavodov za us-
posabljanje otrok in mladostnikov.

Ustanoviteljica odgovarja za obveznosti
zavoda samo do višine sredstev, ki jih zavo-
du zagotavlja za izvajanje javne službe.

Rg-207089
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00653 z dne 16. 6.
1998 pri subjektu vpisa ISS SERVI-
SYSTEM, storitve in trgovina, d.o.o., se-
dež: Kopitarjeva 5, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/03669/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo omejitev
pooblastil zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5472784
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-

tor Rajtmajer Bojan, Orehova vas–Slivnica,
Ob nadvozu 1 – Slivnica, ki od 6. 2. 1998
zastopa družbo skupaj z enim prokuristom.

Rg-207090
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00772 z dne 16. 6.
1998 pri subjektu vpisa ZLATA MONETA,
pooblaščena investicijska družba, d.d.,
sedež: Strossmayerjeva 30, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/09398/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje kapi-
tala iz odobrenega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5850762
Osnovni kapital: 8.093,291.000 SIT.

Rg-208294
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00764 z dne 26. 6.
1998 pri subjektu vpisa NAČRT, inženi-
ring, projektiranje in trgovina, d.o.o., se-
dež: Svetozarevska ulica 10, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/05575/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, družbenikov, poslovnih deležev, dejav-
nosti, zastopnikov, družbene pogodbe in
uskladitev vpisa s standardno klasifikacijo s
temile podatki:

Matična št.: 5608899
Firma: PROPLUS, inženiring, projekti-

ranje, d.o.o.
Skrajšana firma: PROPLUS, d.o.o.
Ustanovitelji: Kimovec Anton, Kolman

Danica, Mahorič Francka, Manfreda Bran-
ka, Marko Marjan, Nagode Tatjana, Pajtler
Anton, Ritlop Mirko, Skaza Maksimiljan, Sle-
kovec Silvo in Sovič Gunter, izstop 3. 6.
1998 ter Richter-Peče Nevenka – prvi po-
slovni delež, vložek 102.270 SIT; Rich-
ter-Peče Nevenka – drugi poslovni delež,
vložek 1,397.730 SIT, Kamnica, Ulica Klin-
čevih 8, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ska-
za Maksimiljan, razrešen 8. 6. 1998, Rich-
ter-Peče Nevenka, imenovana 8. 6. 1998 kot
direktorica, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 6. 1998: 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 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; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno

projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pod šifro dejavnosti K 74.120 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti; pod
šifro dejavnosti K 74.140 ne sme družba
opravljati arbitraže in posredovanja v poga-
janjih med managerji in delavci.

Rg-210109
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01166 z dne 2. 9.
1998 pri subjektu vpisa TVT, družba za
proizvodnjo plastičnih nadgradenj in se-
stavo delov cestnih vozil, d.o.o. – v ste-
čaju, sedež: Leningrajska cesta 27,
2000 Maribor, pod vložno št.
1/05625/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5611610
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Po-

lanec Janez razrešen 26. 8. 1998, stečajni
upravitelj Kirbiš Matjaž, Maribor, Ulica Tal-
cev 3, imenovan 26. 8. 1998.

NOVA GORICA

Rg-205548
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00113 z dne 7. 5.
1998 pri subjektu vpisa H & R, d.d., Druž-
ba za upravljanje z naložbami Spodnja
Idrija, sedež: Spodnja Kanomlja 23,
5281 Spodnja Idrija, pod vložno št.
1/03627/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala s te-
mile podatki:

Matična št.: 5949351
Osnovni kapital: 873,886.000 SIT.

SLOVENJ GRADEC

Rg-205137
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 97/00218 z dne 1. 6.
1998 pri subjektu vpisa VZGOJNO-
VARSTVENI ZAVOD DRAVOGRAD, sedež:
Trg 4. julija 65, 2370 Dravograd, pod
vložno št. 1/00587/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo imena,
skrajšanega imena, dejavnost ter uskladitev
z zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja in s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5049539
Firma: VRTEC DRAVOGRAD
Skrajšana firma: VRTEC DRAVOGRAD
Dejavnost, vpisana 1. 6. 1998: 5552

Priprava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 80101
Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraže-
vanje.
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Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

KRANJ

Srg 461/95 Rg-206269
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski

zadevi št. Srg 461/95 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
9. 6. 1998 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/3053/00 vpiše izbris družbe AR-
TEMIJA, trgovina in zastopništvo, d.o.o.,
Rateče, s sedežem Gorenja vas, Rateče
68, Škofja Loka, zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 9. 6. 1998

LJUBLJANA

Srg 7121/96 Rg-287
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

ROK TRADING, d.o.o., Trzin, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 23. 12. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Rok in Janez Zaplotnik,
z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja,
glede na njune ustanovitvene deleže.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 7. 1998

Srg 5801/98 Rg-288
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

Družba M.V.M., d.o.o., Ljubljana, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 15. 10. 1998.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Berdavs Mitja, Ljubljana,
Kvedrova 13, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital in vse pre-
moženje v celoti prenese na ustanovitelja.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 11. 1998

MARIBOR

Srg 98/00863 Rg-210165
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00863 z dne 30. 9.
1998 pod št. vložka 1/09074/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča prevzeto
družbo zaradi pripojitve k Bavaria Wolltex
Company, d.o.o., Maribor, s temile podatki:

Matična št.: 5828643
Firma: BAVARIA INDUSTRIES, pro-

izvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: BAVARIA INDU-

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

govornostjo
Sedež: 2314 Zgornja Polskava, Zi-

danškova 17
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT.
Ustanovitelj: Žunkovič Igor, izstop 15. 9.

1998.
Dne 30. 9. 1998 se vpiše prenehanje

družbe zaradi pripojitve k družbi Bavaria
Wolltex Company, trgovanje, izvoz-uvoz,
d.o.o., Maribor, Ulica kneza Koclja 14, vpi-
sani v registrski vložek št. 1/4355-00.

Srg 98/00588 Rg-210166
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00588 z dne 30. 9.
1998 pod št. vložka 1/01904/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča prevzeto
družbo zaradi pripojitve k družbi Mikrodata,
podjetje za proizvodnjo in trženje računal-
niške opreme, d.o.o., Maribor, s temile po-
datki:

Matična št.: 5361729
Firma: SCANDATA, podjetje za obde-

lavo in prenos podatkov, d.o.o.
Skrajšana firma: SCANDATA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Partizanska ce-

sta 17
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT.
Ustanovitelja: Kurent Vinko in Snoj Ku-

rent Biljana, izstop 8. 9. 1998.
Dne 30. 9. 1998 se vpiše prenehanje

družbe zaradi pripojitve k družbi Mikrodata,
podjetje za proizvodnjo in trženje računal-
niške opreme, d.o.o., Maribor, Meljska ce-
sta 36, vpisani v registrski vložek št.
1/891-00, Okrožnega sodišča v Mariboru.

Srg 98/01335 Rg-210167
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01335 z dne 30. 9.
1998 pod št. vložka 1/04893/00 izbrisa-
lo iz sodnega registra tega sodišča prev-
zeto družbo zaradi pripojitve k Impol, in-
dustrija metalnih izdelkov, d.d., s temile
podatki:

Matična št.: 5567769
Firma: IMPOL-ORODJA, podjetje za

projektiranje, svetovanje, izdelavo, ob-
navljanje in vzdrževanje orodij, d.o.o.

Skrajšana firma: IMPOL-ORODJA,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 2310 Slovenska Bistrica, Par-
tizanska 38

Osnovni kapital: 98,859.656,80 SIT.
Ustanoviteljica: Impol, industrija me-

talnih polizdelkov, d.o.o., izstop 29. 8.
1998.

Dne 30. 9. 1998 se vpiše prenehanje
družbe zaradi pripojitve k družbi Impol, in-
dustrija metalnih polizdelkov, d.d., Sloven-
ska Bistrica, Partizanska cesta 38, vpisani v
registrski vložek št. 1/460-00, Okrožnega
sodišča v Mariboru.

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 127-14/98 Ob-8577
Sindikat podjetja Novotehna Novo me-

sto, Novo mesto, Glavni trg 10, se je pre-
imenoval v Sindikat delavcev trgovine
Slovenije, Sindikat družbe Novotehna,
d.d, Novo mesto, Novo mesto, Kočevar-
jeva ulica 7 in sprejel nova pravila sindika-
ta na zboru delavcev z dne 26. 10. 1998 in
27. 10. 1998.

Veljavna nova pravila sindikata se sprej-
mejo v hrambo pri Upravni enoti Novo me-
sto in so vpisana v evidenco temeljnih aktov
sindikatov pod zap. št. 98.

Razglasi sodišč

Stečajni postopki
in likvidacije

St 15/96 S-490
To sodišče razpisuje narok za preizkus

terjatev upnikov Soboslikar, d.o.o., Virovi-
tica in Jeraj Albert, Komenda, dne 7. 1.
1999 ob 13. uri v konferenčni dvorani ter
narok za obravnavanje osnutka glavne raz-
delitve v stečajnem postopku nad Sliko-
plesk termoplast, p.o., Ljubljana – v ste-
čaju za dne 7. 1. 1999 ob 13.15 v konfe-
renčni dvorani 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 24. 11. 1998
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St 12/98 S-491
To sodišče je na seji senata dne 24. 11.

1998 pod opr. št. St 12/98 sprejelo na-
slednji sklep:

Stečajni postopek nad dolžnikom Hipot
– LCD Tovarna prikazalnikov in tastatur,
d.o.o., Trubarjeva 7, Šentjernej, se zač-
ne in zaključi, ker premoženje dolžnika ne
zadošča niti za poplačilo stroškov stečajne-
ga postopka.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik Hi-
pot – LCD Tovarna prikazalnikov in tastatur,
d.o.o., izbriše iz sodnega registra.

Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave sklepa v Uradnem
listu RS.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 24. 11. 1998

St 81/98 S-492
To  sodišče  je  s  sklepom  z  dne

23. 11. 1998  pod  opr.  št.  St  81/98
začelo  postopek  prisilne  poravnave  nad
dolžnikom  Fotona,  proizvodnja  opto-
elektronskih naprav, d.d., Stegne 7,
Ljubljana.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča
se poziva, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi oklica v Uradnem listu RS,
prijavijo svoje terjatve.

Upnike opozarjamo da lahko z obrazlo-
ženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.

Za upraviteljico prisilne poravnave je do-
ločena Marina Pilej iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovali naslednji
upniki:

– Tamara Bevc, Vojkova 85, Ljubljana –
predstavnik delavcev,

– UBK banka, d.d., Ljubljana, Tržaška
116,

– Bank Austria, d.d., Ljubljana, Wolfova 1,
– UNIGAL-NTZ, d.o.o., Preddvor, Fran-

carija 28,
– IKOP, d.o.o., Ljubljana, C. Ljubljan-

ske brigade 5.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 23. 11. 1998.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 23. 11. 1998

St 79/98 S-493
To sodišče je s sklepom St 79/98 dne

23. 11. 1998 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Astra zunanja trgovina, p.o.,
Slovenčeva 95, Ljubljana.

Za stečajnega upravitelja se imenuje od-
vetnik Andrej Kozelj 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
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozi-
vamo, da prijavijo svoje terjatve stečajne-
mu senatu v dveh mesecih od dneva ob-
jave tega oklica. Prijave je treba vložiti v
dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi
dokazi o obstoju terjatve in kolkovane s
predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 23. 4. 1999 ob 12.30, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
23. 11. 1998.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 11. 1998

St 20/98 S-494
To sodišče je s sklepom z dne 24. 11.

1998 pod opr. št. St 20/98 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom Elma
Tovarna gospodinjskih aparatov Ljublja-
na, d.d., Cesta 24. junija 23, Ljublja-
na-Črnuče.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča
se poziva, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v
30 dneh po objavi oklica v Uradnem listu
RS, prijavijo svoje terjatve.

Upnike opozarjamo, da lahko z obrazlo-
ženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Igor Bončina iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Komercialna banka Triglav, d.d. – v
stečaju, Kotnikova 28, Ljubljana,

– Kovinopasarstvo, s.p., Zvonarska 4,
Ljubljana,

– RS Ministrstvo za gospodarske dejav-
nosti, Kotnikova 5, Ljubljana,

– Vodovod kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, Ljubljana,

– Urša Smolej, Celovška 289, Ljubljana,
kot predstavnica delavcev.

Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 24. 11. 1998.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 11. 1998

St 65/98 S-495
To sodišče je s sklepom St 65/98 dne

23. 11. 1998 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Gekko, d.o.o., Stegne 25,
Ljubljana.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Ve-
ra Grmek, Ljubljana.

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 18. 2. 1999 ob 13. uri, v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
23. 11. 1998.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 11. 1998

St 21/95 S-496
To sodišče je s sklepom opr. št. St

21/95 z dne 20. 11. 1998 sklenilo, da se
stečajni postopek nad dolžnikom TOB to-
varna obutve, p.o. – v stečaju, Vavpoti-
čeva 19, Novo mesto, zaključi.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 20. 11. 1998

St 29/97 S-497
V  stečajnem  postopku  nad  dolžnikom

IKI,  d.o.o.,  Hrpelje  – v  stečaju,  se
stečajno  upraviteljico  odvetnico  Maro
Turk  iz Kopra, Pristaniška 8, razreši z dne
23. 11. 1998.

Za novega stečajnega upravitelja se do-
loči Zoran Žagar, iz Kopra, Kovačičeva 4.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 23. 11. 1998

St 210/93 S-498
To sodišče obvešča vse upnike, da bo v

stečajnem postopku nad dolžnikom AGIS
TOS, d.o.o., Rajšpova 13, Ptuj v stečaju,
4. narok za preizkus terjatev, dne 23. 12.
1998, ob 9. uri, v sobi št. 26/II.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 24. 12. 1998

St 18/98-36 S-499
Poravnalni senat vabi upnike, da se ude-

ležijo naroka za prisilno poravnavo v zadevi
Tima Holding, Podjetje za financiranje,
strateški razvoj, upravljanje in konzal-
ting, d.d., Maribor, Svetozarevska 10,
razpisanega dne 12. 1. 1999 ob 10. uri v
sobi št. 330, Okrožnega sodišča v Ma-
riboru.

Upniki si lahko ogledajo predloženi na-
črt finančne reorganizacije dolžnika na tem
sodišču, in sicer v ponedeljek od 9. do 12.
ure, v sredo od 9. do 12. ure in od 13. do
15. ure in v petek od 9. do 12. ure v pisarni
št. 217.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 11. 1998

St 20/95-193 S-500
To sodišče je s sklepom opr. št. St

20/95 z dne 24. 11. 1998 sklenilo, da se
stečajni postopek nad dolžnikom Leso –
Tovarna pohištva in opreme, d.d., Črno-
melj – v stečaju, zaključi.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 24. 11. 1998

St 33/98-21 S-501
To sodišče je s sklepom opr. št. St

33/98 z dne 26. 11. 1998 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom Mar-
les pohištvo Maribor, d.o.o., Limbuš,
Limbuška c. 2 ter odredilo imenovanje up-
niškega odbora v sestavi:

– Nova Kreditna banka Maribor, d.d., Vi-
ta Kraigherja 4, Maribor,

– Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljublja-
na, Podružnica Maribor, Strossmayerjeva 26,
Maribor,



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 81-82 / 4. 12. 1998 / Stran 7435

– Marles koncern za upravljanje poslov-
nega sistema, d.d., Limbuška c. 2, Mari-
bor,

– Javno podjetje za gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči, d.o.o., Maribor, Sloven-
ska 40,

– DC – Dempos Commerce, d.o.o.,
podjetje za zunanjo in notranjo trgovino, Ho-
timirova ul. 19, Ljubljana,

– Zavarovalnica Maribor, d.d., Cankar-
jeva 3, Maribor,

– Lesna TIP Otiški vrh, d.o.o., Šentjanž
133, Šentjanž pri Dravogradu,

– Lama, d.d., Dekani, Dekani,
– Milko Janežič, Drevenškova 1, Limbuš.
Za upraviteljico prisilne poravnave se do-

loči Vera Zavrl, dipl. ek., zaposlena v družbi
Rubikon, Kalohova 24, Maribor.

Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki so
nastale do dneva nabitja oklica o začetku
postopka prisilne poravnave na oglasno de-
sko sodišča, poravnalnemu senatu z obraz-
loženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazi v 30 dneh po objavi izvlečka oklica o
pozivu za sklenitev prisilne poravnave v
Uradnem listu RS.

Upniki lahko v roku 30 dni po izteku 30
dnevnega roka za prijavo terjatev z obrazlo-
ženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 26. 11.
1998.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 26. 11. 1998

St 37/97-43 S-502
To sodišče razpisuje II. narok za preiz-

kus upniških terjatev v stečajni zadevi Uni-
git, d.o.o., Maribor, Koroška c. 59 – v
stečaju, dne 6. 1. 1999 ob 13. uri v sobi
330 tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 26. 11. 1998

St 200/93 S-503
To sodišče objavlja v stečajni zadevi opr.

št. St 200/93, nad stečajnim dolžnikom
TUS-Mikon, d.o.o. – v stečaju, Gozdar-
ska cesta 38, Mislinja, VI. narok za preiz-
kus terjatev, dne 13. januarja 1999 ob 10.
uri, v sobi številka 38 tega sodišča.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 27. 11. 1998

St 33/98 S-504
To sodišče je s sklepom St 33/98 dne

30. 9. 1998 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Skavt, d.o.o., Aljaževa 7, Ljub-
ljana.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Na-
taša Vidovič 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 3. 2. 1999 ob 9. uri v konferenčni dvo-
rani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
30. 9. 1998.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 9. 1998

Razpisi
 delovnih mest

Ob-8460
Skupščina Rižanskega vodovoda Koper,

d.o.o. – s.r.l., razpisuje delovno mesto
direktorja Javnega podjetja – Azien-

da pubblica Rižanski vodovod Koper,
d.o.o. – s.r.l.

Poleg splošnih pogojev, določenih z za-
konom, morajo kandidati izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– da imajo najmanj VII. stopnjo izo-
brazbe,

– da imajo organizacijske in vodstvene
sposobnosti,

– da imajo najmanj 5 let delovnih iz-
kušenj.

Kandidati morajo prijavi  na javni razpis
priložiti dokazila o izpolnjevanju splošnih
pogojev, kratek življenjepis z opisom de-
lovnih izkušenj, dokazila o izobrazbi in
predlog razvoja oskrbe Slovenske Istre s
pitno vodo in vloga Javnega podjetja Ri-
žanski vodovod Koper, d.o.o. – s.r.l. v na-
slednjem obdobju.

Mandat traja 4 leta.
Rok za prijavo na razpis je 30 dni od

objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Prijavo za razpis z vsemi prilogami se pošlje
priporočeno, na naslov: Skupščina Rižan-
skega vodovoda Koper, d.o.o. – s.r.l., Uli-
ca 15. maja 13, 6000 Koper.

O izbiri kandidata bo skupščina odločila
predvidoma do konca januarja 1999.

Rižanski vodovod Koper, d.o.o. – s.r.l.

Ob-8593
ŠC za pošto, ekonomijo in telekomu-

nikacije, Višja šola za telekomunikacije,
Ljubljana, Celjska 16, razpisuje prosta
mesta

predavateljev za izvajanje višješol-
skega strokovnega programa izobraže-
vanja telekomunikacije za pridobitev
izobrazbe “inženir/inženirka telekomu-
nikacij“

za predmete:
1. strokovna terminologija v tujem jeziku

(angleški, nemški jezik),
2. poslovno sporazumevanje in vodenje,
3. ekonomika in menedžment podjetij,
4. varstvo pri delu, požarna varnost in

varstvo okolja,
5. tehniški predpisi in projektiranje,
6. računalništvo in informatika,
7. gradniki telekomunikacijskih siste-

mov I II,

8. telekomunikacijska omrežja in stori-
tve I II,

9. prenosni in komutacijski sistemi,
10. širokopasovna   in   inteligentna

omrežja,
11. mobilne in satelitske telekomunika-

cije,
12. terminalne naprave,
13. krmilni in regulacijski sistemi,
14. radiodifuzni sistemi,
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje na

osnovi določil zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št.
12/96 in 23), pravilnika o postopku za pri-
dobitev naziva predavatelj višje šole (Ur. l.
RS, št. 17/96), odredbe o izobrazbi preda-
vateljev in drugih strokovnih delavcev v viš-
jem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št.
81/98) ter kriterijev za določitev vidnih do-
sežkov na strokovnem področju za pridobi-
tev naziva predavatelj višje šole (Ur. l. št.
27/96) .

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljite v osmih dneh po objavi razpisa na
naslov: Višja šola za telekomunikacije, ŠC
za pošto, ekonomijo in telekomunikacije,
Ljubljana, Celjska 16, informacije: tel.
061/320-168, 1324-160.

Šolski center za pošto, ekonomijo
in telekomunikacije

Višja šola za telekomunikacije

Št. 122-2/98-0016/04 Ob-8596
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena zakona o sod-

niški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96
in 24/98):

a) 1 prosto mesto vrhovnega sodnika
na upravnem oddelku Vrhovnega so-
dišča Republike Slovenije;

b) 1 prosto mesto višjega sodnika na
civilnem oddelku Višjega sodišča v Ljub-
ljani;

c) 2 prosti mesti okrožnih sodnikov
na Okrožnem sodišču v Ljubljani.

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 vrhovnega sodnika, določene v
4. členu zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona 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 višjega sodnika, določene v 3. čle-
nu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona 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 okrožnega sodnika, določene v
2. členu zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o sodniški službi.

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

Ministrstvo za pravosodje
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Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

Št. 491-2/98 Ob-8601
Na podlagi drugega in tretjega odstavka

41. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) Splošna bolnišnica “dr. Fran-
ca Derganca” Nova Gorica, Padlih borcev
13a, 5290 Šempeter pri Gorici (v nadalje-
vanju: naročnik) ponavlja razpis, objavljen v
Uradnem listu RS, št. 50 z dne 10. 7. 1998;
Ob-4377, Št. 491-2/98, operacijski mi-
kroskop z enakimi tehničnimi zahtevami in
naslednjimi spremembami:

– rok za predložitev ponudbe in javno
odpiranje ponudb: 13. 1. 1999 ob 12. uri,

– rok za veljavnost ponudbe in garancije
za resnost ponudbe: 4. 3. 1999,

– rok za veljavnost garancije,
– rok za veljavnost garancije za dobro

izvedbo posla: do izteka garancijskega roka
za brezhibno delovanje,

– rok za obvestilo o izbiri najugodnejše-
ga ponudnika: 28. 1. 1999.

Ponudniki, ki niso sodelovali na razpisu na
podlagi objave v Uradnem listu RS, št. 50/98,
morajo predložiti ponudbo po navodilih za iz-
delavo ponudbe v razpisni dokumentaciji, po-
nudniki iz prejšnjega razpisa poleg morebitne
spremembe cene, vrste operacijskega mikro-
skopa ali proizvajalca in plačilnih pogojev pa
izjavo, da sprejemajo pogoje (roke) iz tega
razpisa, bančno garancijo za resnost ponud-
be veljavno do 4. 3. 1999 in izjavo banke, da
bo dala garancijo za dobro izvedbo posla do
izteka garancijskega roka za brezhibno delo-
vanje operacijskega mikroskopa. Novim po-
nudnikom je na razpolago razpisna dokumen-
tacija 5 dni do dneva, določenega za javno
odpiranje ponudb za ceno 10.000 SIT, plač-
ljivo virmansko na račun 52000-603-32020
ali pri blagajni zavoda.

Kontaktna oseba je dr. Martin Šinigoj, tel.
065/31-811 int. 207, faks 065/31-232.

Splošna bolnišnica Nova Gorica

ZJN-01-S
Naročilo objave namere o
javnem naročilu storitev v

vrednosti nad 150,000.000 SIT

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

Št. 6071 Ob-8488
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Služba Vlade RS za evropske zade-
ve, Slovenska 27-29, 1000 Ljubljana, faks
061/178-23-10, 25-37.

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

Popravek

V javnem razpisu za računalniško in me-
rilno opremo, Fakultete za elektrotehniko,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 80 z
dne 27. 11. 1998; Ob-8825 se 8. točka
pravilno glasi:

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 12. 1998 ob 9. uri v dekanatu fakultete.

Uredništvo

Popravek
Št. 417-2/98 Ob-8600

V javnem razpisu za obnovo in delno za-
menjavo opreme v lekarni Lendava, objav-
ljenem v Uradnem listu RS, št. 80 z dne
27. 11. 1998; Ob-8425, Št. 417-1/98 se
naslednje točke pravilno glasijo:

6. (b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 15. 12. 1998.

7 (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele ali bodo predlože-
ne upravi naročnika najpozneje do 17. 12.
1998 do 12. ure.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:

– prevod pravnih dokumentov Evrop-
ske unije iz enega od uradnih jezikov
evropske unije (predvsem delovnih jezi-
kov EU – angleščine, francoščine, nemšči-
ne) v slovenski jezik in/ali redakcija pre-
vodov ter zbiranje terminologije z vseh
področij usklajevanja zakonodaje (kme-
tijstvo, tehnični predpisi, gospodarska in de-
narna politika, carina, konkurenca, davki, in-
dustrijska politika in notranji trg, podjetja, ener-
getika, promet in zveze, okolje, regionalna
politika, varstvo potrošnikov, zdravstveno var-
stvo, socialne zadeve, znanost, šolstvo, kultu-
ra, skupna zunanja in varnostna politika, pra-
vosodje in notranje zadeve),

– prevod pravnih dokumentov Repub-
like Slovenije v enega od uradnih jezi-
kov Evropske unije (predvsem v an-
gleščino) in/ali redakcija prevodov ter
zbiranje terminologije z vseh področij
usklajevanja zakonodaje (kot zgoraj),

– lektoriranje prevodov v slovenski je-
zik,

– lektoriranje prevodov v tuji jezik.
Ocenjena vrednost naročila: 400–500

mio SIT do leta 2003.
3. Kraj izvedbe: Ljubljana.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila storitev, če je znan: marec 1999.
5.
Služba Vlade RS za evropske zadeve

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 18. 12. 1998 ob 10. uri, Pomurske
lekarne M. Sobota, Kocljeva 2 – uprava,
soba pomočnika direktorja.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 18. 12.
1998.

Pomurske lekarne Murska Sobota

Ob-8474
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Premogovnik Velenje, d.d., javno
podjetje za pridobivanje lignita, Partizanska
78, Velenje, faks 063/854-986.

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

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

trebno dobaviti: aksialni ventilatorji za se-
paratno zračenje za rudarstvo, 4 kom-
pleti.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

24,894.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:

30. 7. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

30. 7. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Elektro dejavnost, Mira Tepej, Partizanska
78, Velenje, soba 107, od 8. do 12. ure,
tel. 063/853-312-1755, faks
063/861-833.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 7. 12. 1998 do
11. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virman št. ra-
čuna 52800-601-23430.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 13. 1. 1999 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Premogovnik Velenje, d.d.,
vložišče, Partizanska 78, Velenje, soba št.
240.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 1. 1999 ob 9. uri, Premogovnik Velenje,
d.d., Partizanska 78, Velenje, soba št. 221.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 10% pogodbene vrednosti naro-
čila, bančna garancija za resnost ponudbe,
trajanje veljavnosti 45 dni od dneva odpira-
nja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 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: do datuma, ki je
določen za odpiranje ponudb.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktni osebi:
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– za   rudarsko   teh.   del:   Jakob
Faktor, tel. 063/853-312-1359, faks
063/854-986,

– za elektro del: Anton Kotnik, tel.
063/853-312-1930, faks 063/861-833.

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

Št. 2876/98-2 Ob-8475
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Komunalno stanovanj-
sko podjetje Litija, d.o.o., Ponoviška cesta
15, Litija, faks 061/883-104.

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

3. (a) Kraj dobave: Javno podjetje Ko-
munalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o.,
Ponoviška cesta 15, Litija.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: nabava in dobava spe-
cialnega komunalnega vozila za odvoz
komunalnih odpadkov.

Tehnične karakteristike:
Šasija s kabino s tremi sedeži (voznik in

dva delavca):
– medosje: 2.500 mm do 2.800 mm;
– moč motorja: minimalno 100 KM;
– pogon: 4×4,
– skupna nosilnost: minimalno 5.000 kg;
– koristna   nosilnost:   minimalno

2.700 kg;
– maksimalna širina: 1.900 mm;
– obračalni krog: maksimalno 6,5 m;
Nadgradnja:
– volumen: 4 m3 do 5 m3;
– prigrajen mehanizem za praznjenje

posod 80 l do 1.100 l po slovenskih stan-
dardih;

– stiskalni mehanizem za kompaktiranje
v razmerju 1:2 do 1:3;

– masa  nadgradnje:  maksimalno
1.800 kg;

– možnost pretovarjanja v večjo smetar-
sko nadgradnjo (višina korita 1.400 mm,
svetla širina 1.950 mm) brez vmesne pre-
kladalne ploščadi;

– maksimalna širina: 1.900 mm.
c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-

guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: delne
dobave niso možne, dobavlja se kompletno
specialno komunalno vozilo.

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

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

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

15. marec 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Komunalno stanovanjsko pod-
jetje Litija, d.o.o., Matjaž Volk, Ponoviška
cesta 15, Litija, tel. 061/884-005.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 21. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT v gotovini na bla-
gajni podjetja ali z nakazilom na žiro račun
50150-601-33299 z oznako “RD – sme-
tarsko vozilo”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do

28. 12. 1998 do 9. ure ne glede na vrsto
prinosa.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javno podjetje Komunalno
stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o., Pono-
viška cesta 15, Litija, tajništvo direktorja.

Zapečatene ovojnice morajo biti jasno
označene z napisom: “Ne odpiraj: ponudba
za dobavo vozila za odvoz komunalnih od-
padkov”. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 12. 1998 ob 10. uri na sedežu javnega
podjetja, Ponoviška cesta 15, Litija.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 10% od ocenjene vrednosti naro-
čila; bančna garancija; 60 dni od datuma
odpiranja ponudb.

Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti spre-
jemljivih finančnih zavarovanj za dobro iz-
vedbo prevzetih obveznosti in za odpravo
napak v garancijskem roku so določeni v
razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora pri-
dobiti izjavo banke, da bo ob sklenitvi po-
godbe garanciji izdala.

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

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranim po-
nudnikom bo sklenjena kupoprodajna po-
godba skladno z razpisno dokumentacijo.

Ta javni razpis v nobenem primeru ne
zavezuje naročnika, da bi sprejel katerokoli
ponudbo, niti ne v primeru, če ta ustreza
pogojem razpisa ali celo, če je ta najcenej-
ša ali najugodnejša.

Naročnik tudi ne odgovarja kateremukoli
ponudniku za škodo, ki bi jo slednji utrpel,
ker njegova ponudba ni bila sprejeta.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizič-
ne osebe; ponudnik mora predložiti k po-
nudbi ustrezna dokazila in izjave kot jih zah-
teva razpisna dokumentacija.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 28. 12. 1998
od 9. ure dalje.

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

– izpolnjevanje tehničnih karakteristik
30;

– končna cena 20;
– organiziranost servisnih storitev z za-

gotavljanjem rezervnih delov 15;
– reference iz naslova javnih naročil 15,
– garancija za motor, pogonske dele, de-

lovni mehanizem in prerjavenje pločevine
(vse najmanj dve leti) 10;

– dobavni rok 10.
Način uporabe meril je določen v razpi-

sni dokumnetaciji.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: najmanj 7 dni pred rokom za oddajo
ponudb lahko zainteresirani ponudniki pi-
sno zahtevajo pri naročniku pojasnila v zvezi
z razpisno dokumentacijo in pripravo po-
nudbe. Vprašanje se naslavlja na naslov:
Javno podjetje Komunalno stanovanjsko

podjetje Litija, d.o.o., Ponoviška cesta 15,
Litija s pripisom “Dodatne informacije – jav-
ni razpis za smetarsko vozilo”.

16., 17.
Komunalno stanovanjsko podjetje

Litija, d.o.o.

Št. 402/98 Ob-8476
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: VIZ Vrtec Mavrica Izola, OF 15, Izola,
tel. 066/648-513, faks 066/648-540.

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

3. (a) Kraj dobave: Centralna kuhinja,
razloženo, Oktobrske revolucije 11A, Izola.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: nabava živil po skupinah
za leto 1999:

I. skupina: sadje in zelenjava,
II. skupina: meso.
(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 obe oziroma
za eno izmed skupin.

(č)
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki

se bodo morda oddajali posamično: I. sku-
pina: 4,200.000 SIT, in II. skupina:
4,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivna dobava.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: VIZ
Vrtec Mavrica Izola, tajništvo OF 15, Izola.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno zahtevati med 7. in 24. de-
cembrom 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT, na ŽR
51430-603-30720, oziroma osebno, pri
blagajni vrtca.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 28. decembra
1998, do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: VIZ Vrtec Mavrica Izola, OF
15, Izola, tajništvo, pri Ireni Dudine.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
I. skupina: 15. januarja 1999, ob 15.30

v VIZ Vrtec Mavrica Izola, sejna soba, enota
Školjka, Oktobrske revolucije 11A, Izola.

II. skupina: 5. januarja 1999, ob 16.30
v VIZ Vrtec Mavrica, Izola, sejna soba, eno-
ta Školjka, Oktobrske revolucije 11A, Izola.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe, v skladu z zahtevami, ki jih vsebuje
razpisna dokumentacija, v višini 3% od vred-
nosti blaga, t.j. I. skupina 126.000 SIT in II.
skupina 120.000 SIT.

10., 11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
dokazilo o registraciji dejavnosti ter ustrezni
boniteti.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 5. januarja
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1999, od 15.30 dalje.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN): merila
navedena v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: za dodatne inforamcije se obrnite na
Tatjano Kodarin, tel. 066/648-470.

16., 17.
VIZ Vrtec Mavrica Izola

Št. 333-24/98 Ob-8489
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za gozdove Slovenije, Večna
pot 2, Ljubljana, faks 123-5361.

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

3. (a) Kraj dobave: seznam predvidenih
lokacij je sestavni del razpisne dokumenta-
cije.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: pisarniški in potrošni ra-
čunalniški material za potrebe Zavoda
za gozdove Slovenije; spisek je sestavni
del razpisne dokumentacije.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

10,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: za-

četek dobave predvidoma 1. 1. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 1999, dobave materiala se izvajajo
sukcesivno.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za gozdove Slovenije, Večna pot 2,
Ljubljana, tajništvo; vsak delovnik od 9. do
11. ure.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 28. 12. 1998, po-
nudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumen-
tacijo, morajo predložiti dokazilo o plačilu
5.000 SIT in pooblastilo za dvig razpisne
dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo 5.000 SIT na ŽR
ZGS št. 50106-603-54908, z oznako
01-999.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 7. 1. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zavod za gozdove Sloveni-
je, Večna pot 2, Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 1. 1999, ob 9.30 v sejni sobi Zavoda za
gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% ponudbene vrednosti, ki
mora veljati do 2. 3. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilni rok je 30 dni od
datuma potrditve fakture.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pi-
sne pogodbe z naročnikom.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
prijavijo se lahko pravne in fizične osebe.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 1. 3. 1999.

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

– skupna ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika s področja jav-

nega naročanja,
– odzivnost, (teža in način uporabe so

opredeljeni v razpisni dokumentaciji).
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: vsak ponudnik lahko v času razpisa
zahteva dodatna pojasnila in informacije o
razpisni dokumentaciji le pisno. Odgovore
bodo pisno prejeli vsi ponudniki, ki bodo
dvignili razpisno dokumnetacijo. Skrajni rok,
do katerega sme ponudnik zahtevati dodat-
na pojasnila v zvezi z razpisno dokumentaci-
jo, je 29. 12. 1998.

16., 17.
Zavod za gozdove Slovenije

Ob-8490
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Vič, Abramova 26,
Ljubljana.

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

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Vič,
Abramova 26, Ljubljana.

(b) Vrsta  in  količina  blaga,  ki  ga  je
potrebno dobaviti: predmet javnega naroči-
la je:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža  zelenjava  in  suhe  stroč-

nice,
7. zamrznjena in konzervirana ze-

lenjava,
8. sadje,
9. konzervirano sadje,
10. sadni sokovi,
11. žita,  mlevski  izdelki  in  teste-

nine,
12. zamrznjeni izdelki iz testa,
13. kruh in pekovsko pecivo,
14. slaščičarski izdelki in keksi,
15. ostalo prehrambeno blago.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
39,200.000 SIT letno.

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

1. mleko in mlečni izdelki – 5,500.000
SIT,

2. meso in mesni izdelki – 9,100.000 SIT,
3. ribe in konzervirane ribe – 1,300.000

SIT,
4. jajca – 100.000 SIT,
5. olja in izdelki – 500.000 SIT,
6. sveža zelenjava in suhe stročnice –

1,600.000 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava

– 400.000 SIT,
8. sadje – 2,500.000 SIT,
9. konzervirano sadje – 600.000 SIT,
10. sadni sokovi – 1,500.000 SIT,

11. žita, mlevski izdelki in testenine –
1,900.000 SIT,

12. zamrznjeni izdelki iz testa –
2,400.000 SIT,

13. kruh in pekovsko pecivo –
6,200.000 SIT,

14. slaščičarski izdelki in keksi –
3,900.000 SIT,

15. ostalo prehrambeno blago –
1,700.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivne dobave blaga v letu 1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novna šola Vič, Abamova 26, Ljubljana – v
tajništvu šole.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 4. 1. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 10.000 SIT na žiro
račun št. 50106-603-50134, sklic na št.
310300.

7. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbe: do 5. 1. 1999
do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola Vič, Abramo-
va 26, Ljubljana – tajništvo šole.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 1. 1999 ob 10. uri v prostorih Osnovne
šole Vič, Abramova 26, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: ponudniki morajo ponudbi
priložiti bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 1% od vrednosti ponudbe z
veljavnostjo do 30 dni po datumu izdaje
sklepa o izbiri.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se finan-
cira v skladu z zakonom o zadvodih.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni do-
bavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajal-
cev, ki jih navede v ponudbi.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be ali zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposlene delavce ter

ostale strokovne delavce.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 4. 1. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena – 6 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju predmeta javnega razpisa – 5 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik – 3 točke,
– plačilni rok – 2 točki,
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– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-

mi naročnika – 1 točka.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: Osnovna šola Vič, Abramova 26, Ljub-
ljana, tel. 061/266-161.

16., 17.
Osnovna šola Vič, Ljubljana

Ob-8491
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dijaški dom Poljane, Potočnikova 3,
Ljubljana.

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

3. (a) Kraj dobave: Dijaški dom Poljane,
Potočnikova 3, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: sukcesivna dobava živil
po naslednjih skupinah:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in suhe stroč-

nice,
7. zamrznjena in konzervirana ze-

lenjava,
8. sadje,
9. konzervirano sadje,
10. sadni sokovi,
11. žita,  mlevski  izdelki  in  teste-

nine,
12. zamrznjeni izdelki iz testa,
13. kruh in pekovsko pecivo,
14. slaščičarski izdelki in keksi,
15. ostalo prehrambeno blago.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
20,958.200 SIT.

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

1. mleko in mlečni izdelki –
2,607.800 SIT,

2. meso in mesni izdelki – 7,188.000
SIT,

3. ribe in konzervirane ribe –
184.000 SIT,

4. jajca – 383.000 SIT,
5. olja in izdelki – 492.000 SIT,
6. sveža zelenjava in suhe stročnice

– 1,087.000 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenja-

va –540.000 SIT,
8. sadje – 1,500.000 SIT,
9. konzervirano sadje – 258.400 SIT,
10. sadni sokovi – 1,023.000 SIT,
11. žita, mlevski izdelki in testenine –

616.000 SIT,
12. zamrznjeni izdelki iz testa –

250.000 SIT,
13. kruh in pekovsko pecivo –

2,758.000 SIT,
14. slaščičarski izdelki in keksi –

211.000 SIT,
15. ostalo prehrambeno blago –

1,860.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivne dobave blaga v letu 1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Di-
jaški dom Poljane, Potočnikova 3, Ljubljana
– tajništvo.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 24. 12. 1998 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 10.000 SIT na žiro
račun št. 50101-603-46743, sklic na št.
05-7890.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 29. 12. 1998 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Dijaški dom Poljane, Potoč-
nikova 3, Ljubljana – tajništvo.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 12. 1998 ob 10. uri v prostorih Dijaške-
ga doma Poljane, Potočnikova 3, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: ponudniki morajo ponudbi
priložiti bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 1% od vrednosti ponudbe z
veljavnostjo do 30 dni po datumu izdaje
sklepa o izbiri.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se finan-
cira v skladu z zakonom o zavodih.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni do-
bavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajal-
cev, ki jih navede v ponudbi.

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: na
javni razpis se lahko prijavijo prvne osebe ali
zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposlene delavcve ter

ostale strokovne delavce.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 4. 1. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena – 6 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju predmeta javnega razpisa – 5 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik – 3 točke,
– plačilni rok – 2 točki,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-

mi naročnika – 1 točka.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: Dijaški dom Poljane, Potočnikova 3,
Ljubljana – v tajništvu, tel. 061/327-493.

16., 17.
Dijaški dom Poljane Ljubljana

Ob-8516
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Verovškova 70,

p.p. 2374, 1001 Ljubljana, faks
061/18-89-509.

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

3. (a) Kraj dobave: Javno podjetje Ener-
getika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62,
Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava merilnikov toplo-
te in rezervnih delov za potrebe JP Ener-
getike Ljubljana, d.o.o.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
31,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 60

dni od dne veljavnosti podpisane pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

15. 4. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.,
Sektor daljinskega ogrevanja, Ljubljana, Ve-
rovškova 62, soba I/35 pri Biserki Kozmik.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 24. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, na račun Jav-
no podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., št.
50104-601-15437 s sklicem na št.
SDO-73/98. Vplačilo je možno tudi na bla-
gajni JP Energetika Ljubljana, d.o.o.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 12. 1. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbo je potrebno pred-
ložiti po pošti na naslov: Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
62, soba I/35, Biserka Kozmik.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. 1. 1999 ob
12. uri v sejni sobi JP Energetika Ljubljana,
Verovškova 62, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% orientacijske vrednosti
del javnega naročila z veljavnostjo do 7. 3.
1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik ne nudi pre-
dujma.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev po-
godbe.

12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: ponudnik lahko
umakne ponudbo do 12. 1. 1999 do 10.
ure.

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

A) izločitvena merila:
– finančno stanje,
– tehnične zahteve,
B) ostala merila:
– ponudbena vrednost naročila z dele-

žem v sistemu ocenjevalnih meril 80%,
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– reference z deležem v sistemu oce-
njevalnih meril 10%,

– rok plačila z deležem v sistemu oce-
njevalnih meril 5%,

– dokumentarni sistem kakovosti z dele-
žem v sistemu ocenjevalnih meril 5%.

15., 16., 17.
JP Energetika Ljubljana, d.o.o.

Ob-8562
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Ljubljana, Kotniko-
va 28, 1000 Ljubljana, 061/13-12-237.

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

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

trebno dobaviti: sanitetno potrošni ma-
terial, po specifikaciji v razpisni dokumen-
taciji.

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

1. podskupina: sanitetni material,
2. podskupina: terapevtske obloge.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
32,000.000 SIT.

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

1. podskupina: 25,000.000 SIT,
2. podskupina: 7,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivna dobava od 1. 2. 1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 1. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Ljubljana, Nabavna služ-
ba (soba št. 32), Kotnikova 28, 1000 Ljub-
ljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 23. 12. 1998 do
9. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na bančni ra-
čun št. 50101-603-48587, sklicna števil-
ka 02 125-280-86.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 5. 1. 1999 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom Ljubljana,
vložišče (soba št. 11), Kotnikova 28, 1000
Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako “Ne od-
piraj – ponudba za JR-1/1-99”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 1. 1999 ob 12. uri, Zdravstveni dom
Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, ve-
lika sejna soba v kleti.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% od razpisane vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: najmanj 60 dnevni pla-
čilni rok.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 5. 1. 1999
po 10. uri.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba mag. Marjana Sever
Bračun, dipl. ek.

16., 17.
Zdravstveni dom Ljubljana

Ob-8563
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Ljubljana, Kotniko-
va 28, 1000 Ljubljana, 061/13-12-237.

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

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

trebno dobaviti: RTG filmi, sredstva za raz-
vijanje in kasete, po specifikaciji v razpi-
sni dokumentaciji.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
19,000.000 SIT.

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

cesivna dobava od 1. 2. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 1. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Ljubljana, nabavna služba
(soba št. 32), Kotnikova 28, 1000 Ljub-
ljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 23. 12. 1998 do
9. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na bančni ra-
čun št. 50101-603-48587, sklicna števil-
ka 02 125-280-86.

7. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbe: do 5. 1. 1999
do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom Ljubljana,
vložišče (soba št. 11), Kotnikova 28, 1000
Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako “Ne od-
piraj – ponudba za JR-1/2-F/99”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 1. 1999 ob 10. uri, Zdravstveni dom
Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, ve-
lika sejna soba v kleti.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% od razpisane vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: najmanj 60 dnevni pla-
čilni rok.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 5. 1. 1999
po 9. uri.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba mag. Marjana Sever
Bračun, dipl. ek.

16., 17.
Zdravstveni dom Ljubljana

Št. 039-9/98 Ob-8564
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Upravna enota
Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje, p. p.
432, telefaks 063/482-801.

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

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

trebno dobaviti: nabava pisarniškega ma-
teriala po skupinah:

I. skupina: registratorji, papir, mape in
zvezki,

II. skupina: tonerji, trakovi za printerje,
fakse in računske stroje,

III. skupina: kuverte in obrazci,
IV. skupina: ostali material.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik se lahko poteguje (sodeluje) za do-
bavo blaga v celoti ali pa po skupinah iz
razpisne dokumentacije.

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

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

I. skupina: 1,800.000 SIT,
II. skupina: 1,800.000 SIT,
III. skupina: 1,800.000 SIT,
IV. skupina: 2,600.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: za-

četek 1. 1. 1999, zaključek 31. 12. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Republika Slovenija, Upravna enota Celje,
Trg celjskih knezov 9, Celje, p. p. 432,
referat  za  premoženjsko  pravne  zadeve,
II. nadstropje, soba št. 33, pri Daniju Za-
goričnik.

(b) Datum  do  kdaj  je  možno  zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno do-
kumentacijo  je  možno  zahtevati  do
11. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ni plačila.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je možno
predložiti do 15. 12. 1998 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbo je mogoče poslati
po pošti ali jo predložiti osebno na naslov:
Republika Slovenija, Upravna enota Celje,
Trg celjskih knezov 9, Celje, p. p. 432.
Ponudbe morajo biti oddane v zapečateni
pisemski ovojnici in označene z napisom
“Ne odpiraj – ponudba za pisarniški mate-
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rial”. Na hrbtni strani mora biti naveden to-
čen naslov pošiljatelja.

Ponudba pa je veljavna, če je prispela
pravočasno in je označena v skladu z zahte-
vami razpisne dokumentacije.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
15. 12. 1998 ob 12. uri, v prostorih načel-
nika Upravne enote Celje, soba 27, II. nad.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora finančno zavaro-
vati ponudbo z bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 5% orientacijske vrednosti
javnega naročila za celoto ali za posamezno
skupino, z veljavnostjo do 30. 1. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik bo izvršil
100% plačilo v roku 30 dni po opravljeni
dobavi blaga v skladišče naročnika.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
dovoljenje za opravljanje dejavnosti (odloč-
ba o izpolnjevanju pogojev za opravljanje
dejavnosti), bančno garancijo za resnost
ponudbe, bančno garancijo za dobro in
pravočasno izvedbo posla, ki jo bo izbrani
ponudnik dostavil najkasneje v 10 dneh od
sklenitve pogodbe in obrazec izjave, da
ponudnik sprejema pogoje razpisne doku-
mentacije.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do 24 ur pred javnim
odpiranjem ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
jamstvo za kvalitetno ponudbo blaga, refe-
rence ponudnika, dobavni rok, način doba-
ve, rok plačila, garancijo za odpravo napak
v garancijskem roku, odzivni čas in tekoči
stroški. Nepravilno, netočno ali nepopolno
izpolnjeni vzorec ponudbe pisarniškega ma-
teriala bo naročnik upošteval pri ocenjeva-
nju ponudb za izbiro ponudnika.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko dobite na tel. 063/443-551.

16., 17.
Upravna enota Celje

Ob-8572
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: 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
potrebno dobaviti: dobava osebnih,
kombiniranih in tovornih avtomobilov
Renault.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
22,425.000 SIT.

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

23. 3. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

23. 3. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Krekov trg
10, Ljubljana, II. nads., pri Simoni Jamnik in
Francu Vizjaku, tel. 061/17-29-473.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 18. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, na ŽR
50100-601-11581, ali na naši blagajni na
Krekovem trgu 10, od 8. do 13. ure – po-
nudnik mora ob dvigu razpisne dokumenta-
cije pustiti svoj naslov, telefaks, priimek in
ime kontaktne osebe.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 23. 12. 1998 do 13.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: JP Vodovod-Kanalizacija,
d.o.o., Krekov trg 10, Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 12. 1998 ob 9. 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.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba in
ostala razpisna dokumentacija.

12.
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): meri-
la, navedena v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Franc Vizjak, tel. 17-29-473.

16., 17.
JP Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.,

Ljubljana

Ob-8573
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Stanovanjski sklad občine Maribor,
Grajski trg 1, 2000 Maribor, 062/215-221.

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

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

trebno dobaviti: približno 25 novih ali rab-
ljenih nezasedenih stanovanj v Mestni
občini Maribor za potrebe socialnega
natečaja.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
150,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: približ-
no 105.600 SIT za m2 stanovanja.

4. Datum dobave, če je predvideno: 30
dni po podpisu kupne pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
15. 2. 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Sta-
novanjski sklad občine Maribor, Grajski trg
1, Maribor – tajništvo, soba št. 206.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 23. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.000 SIT, gotovina.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 29. 12. 1998 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Stanovanjski sklad občine
Maribor, Grajski trg 1, soba 206.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 12. 1998 ob 10. uri, na sedežu Stano-
vanjskega sklada občine Maribor, Grajski
trg 1, Maribor, soba 209.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 60 dni po podpisu kup-
ne pogodbe.

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:
dokaz, da ni v postopku prisilne poravnave,
v stečajnem ali likvidacijskem postopku, po-
trdilo pristojnih organov, da ima poravnane
obveznosti iz naslova davkov, taks in drugih
z zakonom določenih dajatev, da izpolnjuje
formalne pogoje za posredovanje pri proda-
ji, da ni zakonske osnove za prepoved skle-
nitve kupne pogodbe, da v preteklih treh
letih vodstveni delavci niso bili obsojeni za-
radi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem in
da so v obdobju leto dni pred pričetkom
javnega naročila imeli ves čas pravočasno
in v celoti poravnane zapadle obveznosti do
komitentov – če so ponudniki oziroma
pooblaščenci ponudnika pravne osebe.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 2. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena
in plačilni pogoji, stanje stanovanja, ustrez-
nost potrebam naročnika glede površine,
števila prostorov, bodoče najemnine in sta-
rosti stanovanja (naročnik opravi ogled), lo-
kacija in lega stanovanja ter ostale ugodno-
sti, ki jih navede ponudnik (način uporabe in
pomembnost posameznega merila je na-
tančno razviden iz razpisne dokumentacije).

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dokaz o lastništvu ponujenega stano-
vanja.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bilo pred-
hodne objave namere o naročilu.

17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: ga ni bilo.

Stanovanjski sklad občine Maribor

Ob-8574
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. (a) Kraj dobave: Fakulteta za raču-
nalništvo in informatiko, Tržaška 25, Ljub-
ljana.
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(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: računalniška oprema.

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

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

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

30. 1. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

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

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 12. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT, gotovinsko pla-
čilo na blagajni fakultete oziroma negoto-
vinsko na žiro račun št.
50106-603-402-407.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 15. 12. 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: dekanat Fakultete za
računalništvo in informatiko, Tržaška 25,
Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 12. 1998 ob 9. uri, v dekanatu fakulte-
te (VIII. nad.).

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: bančna garancija ali ak-
ceptni nalog v višini 10% vrednosti ponuje-
nega blaga.

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

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

12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do datuma, ki je dolo-
čen za odpiranje ponudb.

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

15., 16., 17.
Fakulteta za računalništvo

in informatiko

Ob-8580
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Center šolskih in obšolskih
dejavnosti, Komenskega 12, Ljubljana,
13-10-094.

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

3. (a) Kraj dobave: Vila Ventrelli, Seča,
Portorož.

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

1. bivanjska oprema in pohištvo po
projektu,

2. kuhinjska oprema,
3. drobni kuhinjski inventar in pri-

pomočki,
4. učna oprema in drobni inventar

za naravoslovje,
5. športna oprema in oprema za

“življenje v naravi”,
6. oprema za vzdrževanje objekta

in okolice,
7. audio-vizualna sredstva in pro-

jektna oprema.
(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 samo
dela zahtevanega blaga po samostojnih toč-
kah iz točke 3.b te objave.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
31,500.000 SIT.

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

– pod 1.: 12,000.000 SIT,
– pod 2.: 10,000.000 SIT,
– pod 3.: 800.000 SIT,
– pod 4.: 900.000 SIT,
– pod 5.: 6,000.000 SIT,
– pod 6.: 800.000 SIT,
– pod 7.: 1,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:

20. 2. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

25. 2. 1999.
6. (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 raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno zahtevati do vključno 14. 12.
1998, proti dokazilu o plačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT je potrebno na-
kazati pred dvigom dokumentacije virman-
sko na žiro račun št. 50100-603-43666, z
navedbo številke javnega razpisa v Urad-
nem listu RS.

7. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbe: ponudbe je po-
trebno predložiti najkasneje do 4. 1. 1999
do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Center šolskih in obšolskih
dejavnosti, Komenskega 12, Ljubljana, taj-
ništvo, Irena Škorjanc.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 4. 1. 1999 ob
12. uri, na naslovu: Center šolskih in obšol-
skih dejavnosti, Komenskega 12, Ljubljana,
II. nadstropje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: sprejemljivo finančno zavarova-
nje resnosti ponudbe je brezpogojna banč-
na garancija, plačljiva na prvi poziv, v zne-
sku 10% od ponudbene vrednosti; trajanje
veljavnosti garancije: 30 dni od izdaje sklepa
o izbiri.

10. Glavni  pogoji  financiranja  in  plači-
la  in/ali  sklicevanje  na  merodajna  dolo-
čila v drugih dokumentih: naročnik bo pla-
čeval za dobavljeno blago v 60 dneh od
dobave.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: civilno pravna
skupnost, izkazana v ponudbeni dokumen-
taciji s pogodbami.

12. Zahteve  glede  pravnega  statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost: sposobnost bo priznana ponud-
nikom, ki so gospodarske družbe, ki izpol-
njujejo finančno-poslovne in tehnične spo-
sobnosti.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 1. 1999.

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

– ponudbena cena – 35%,
– reference – 20%,
– ustreznost zahtev naročnika – 35%,
– rok dobave – 10%.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: eventualni ponudniki dobijo druge in-
formacije vsak dan od objave javnega razpi-
sa, na telefon 061/13-43-402, faks
061/13-10-094; kontaktne osebe:

– pod 3.(b) 1 – Stanko Štosir (GSM:
041/628-072),

– pod 3.(b) 2 in 3 – Alenka Urbančič,
– pod 3.(b) 4 – Ida Kavčič,
– pod 3.(b) 5 – Savina Vybihal in Martin

Kreč,
– pod 3.(b) 6 in 7 – Martin Kreč,
oziroma na naslovu: Center šolskih in

obšolskih dejavnosti, Komenskega 12,
Ljubljana.

16., 17.
Center šolskih in obšolskih

dejavnosti, Ljubljana

Št. 06/1998 Ob-8585
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovno zdravstvo Gorenjske, OE
Zdravstveni dom Kranj, Gosposvetska c.
10, 4000 Kranj, faks 064/226-764.

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

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

trebno dobaviti: ultrazvočni aparat (viso-
ko zmogljivi).

Točna specifikacija blaga je sestavni del
razpisne dokumentacije.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj mora zagotoviti 100% razpisane vr-
ste blaga.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

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

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Osnovno zdravstvo Gorenjske, OE
Zdravstveni dom Kranj, Gosposvetska c.
10, 4000 Kranj, tel. 064/282-101, faks
064/226-764.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 14. 12. 1998,
med 8. in 13. uro, po enodnevni predhodni
najavi po faksu.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom ali s
položnico na ŽR št. 51500-603-32725.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 22. 12. 1998 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovno zdravstvo Gorenj-
ske, OE Zdravstveni dom Kranj, Gospos-
vetska c. 10, 4000 Kranj. Zapečatene ku-
verte morajo biti jasno označene z napisom
“Ponudba – Ne odpiraj” in s številko javne-
ga razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 22. 12. 1998
ob 11.30, na naslovu: Osnovno zdravstvo
Gorenjske, OE Zdravstveni dom Kranj, Gos-
posvetska c. 10, 4000 Kranj, II. nadstrop-
je, knjižnica.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% od vrednosti naročila
oziroma 1,200.000 SIT, veljavnost do
26. 2. 1999.

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

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba z
enim dobaviteljem.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
skladno z zakonom o gospodarskih druž-
bah – po razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 22. 12. 1998
po 10. uri.

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: vse informacije, povezane s tem javnim
naročilom, se sprejemajo do 16. 12. 1998,
po faksu 064/226-764, kontaktna oseba
Milka Kern.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bila objav-
ljena.

17.
Osnovno zdravstvo Gorenjske

OE Zdravstveni dom Kranj

Št. 2309/98 Ob-8595
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.,
Titova 106, 8281 Senovo, tel.
0608/71-300, faks 0608/71-879.

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

3. (a) Kraj dobave: Senovo, Titova 106,
obrat Ravne.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 120.000 litrov kurilno ol-
je EL.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
5,400.000 SIT.

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

cesivno od 1. 1. 1999 do 31. 12. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

pogodba se zaključi 31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Rud-
nik Senovo v zapiranju, komerciala, Titova
106.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 18. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun
51600-601-24464, z virmanom ali splošno
položnico.

7. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbe: 22. 12. 1998
do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Rudnik Senovo v zapiranju,
d.o.o., Titova 106, 8281 Senovo, komer-
ciala Olga Božičnik.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 12. 1998 ob 12. uri, v sejni sobi Rud-
nika.

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.

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 40 točk,
– rok plačila do 15 točk,
– rok dobave do 20 točk,
– reference ponudnika do 10 točk.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: zainteresirani dobijo v komerciali Rud-
nika pri Milanu Šribarju na tel.
0608/71-792.

16., 17.
Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.

Ob-8565
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Kolodvor-
ska 11, 1506 Ljubljana, 061/2912-921.

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

3. (a) Kraj dobave: razne lokacije v Re-
publiki Sloveniji, po dispoziciji kupca.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 50 kom kolesne dvojice,
20 kom osi za pot. vagone, 350 kom
monoblok kolesa za pot. in tov. vagone,
419 kom kolesni obroči – razni.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega

blaga, za katere dele oziroma skupine: mož-
na dobava po posameznih točkah v razpisni
dokumentaciji.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
60,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
12,000.000 SIT, 2,000.000 SIT,
26,000.000 SIT, 20,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivno po kvartalih.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, Materialno poslovanje,
Trg OF 6/I, 1506 Ljubljana, soba št. 21,
Melita Hočevar.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 24. 12. 1998 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, virman, na žiro
račun št. 50100-601-14744 (domači po-
nudniki), 50100-620-133-27620-59383/4.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 15. 1. 1999 do 12.
ure, tajništvo Materialnega poslovanja, Ba-
nivič Lili.

(b)
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

18. 1. 1999 ob 10. uri, Kolodvorska 11 –
steklena dvorana, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10% po-
nujene vrednosti, z veljavnostjo do 28. 2.
1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: minimalni plačilni rok je
60 dni po dobavi.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravna oblika: d.d., d.o.o., boniteta, potrdi-
lo o plačilu davkov in prispevkov.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 20. 2. 1999.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: tehnični podatki Drago Jejčič, tel.
061/29-14102, komercialna vprašanja Me-
lita Hočevar, tel. 061/29-12230.

16., 17.
Slovenske železnice, d.d.

Ob-8616
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Stanovanjski sklad občine Ma-
ribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor,
062/215-221.

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

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

trebno dobaviti: približno 11 novih ali
rabljenih nezasedenih stanovanj v
Mestni občini Maribor za nadomestne
potrebe.
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(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: da.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
75,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: približ-
no 115.200 SIT za m2 stanovanja.

4. Datum  dobave,  če  je  predvideno:
30 dni po podpisu kupne pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
15. 2. 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Sta-
novanjski sklad občine Maribor, Grajski trg
1, Maribor – tajništvo, soba št. 206.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 23. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.000 SIT, gotovina.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 29. 12. 1998 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Stanovanjski sklad občine
Maribor, Grajski trg 1, soba št. 206.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 12. 1998 ob 10. uri na sedežu Stano-
vanjskega sklada občine Maribor, Grajski
trg 1, Maribor, soba št. 209.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 60 dni po podpisu kup-
ne pogodbe.

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:
dokaz, da ni v postopku prisilne poravnave,
v stečajnem ali likvidacijskem postopku, po-
trdilo pristojnih organov, da ima poravnane
obveznosti iz naslova davkov, taks in drugih
z zakonom določenih dajatev, da izpolnjuje
formalne pogoje za posredovanje pri proda-
ji, da ni zakonske osnove za prepoved skle-
nitve kupne pogodbe, da v preteklih treh
letih vodstveni delavci niso bili obsojeni za-
radi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem in
da so v obdobju leto dni pred pričetkom
javnega naročila imeli ves čas pravočasno
in v celoti poravnane zapadle obveznosti do
komitentov – če so ponudniki oziroma
pooblaščenci ponudnika pravne osebe.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 2. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena
in plačilni pogoji, stanje stanovanja; ustrez-
nost potrebam naročnika glede površine,
števila prostorov, bodoče najemnine in sta-
rosti stanovanja (naročnik opravi ogled), lo-
kacija in lega stanovanja ter ostale ugodno-
sti, ki jih navede ponudnik – (način uporabe
in pomembnost posameznega merila je na-
tančno razviden iz razpisne dokumentacije).

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dokaz o lastništvu ponujenega stano-
vanja.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bilo pred-
hodne objave namere o naročilu.

17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: ga ni bilo.

Stanovanjski sklad občine Maribor

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

Razveljavitev

Št. 202/98-22 Ob-8599
Mestna občina Novo mesto, Seidlova ce-

sta 1, razveljavlja postopek oddaje javnega
naročila za izbiro izvajalca za izgradnjo pri-
zidka vrtca k osnovni šoli v Brusnicah, ob-
javljenega v Uradnem listu RS, št. 72 z dne
23. 10. 1998; Ob-7588.

Mestna občina Novo mesto

Ob-8521
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Zupančičeva 6, 1000 Ljub-
ljana, telefaks 131-23-27.

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

3. Kraj izvedbe del: Aškerčeva 6, Ljub-
ljana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se
bodo oddajali posamično: elektroinstalacije
izvedbe pri izgradnji nadomestnega dvo-
riščnega prizidka k stavbi Fakultete za far-
macijo, Aškerčeva 7, Ljubljana in pridobi-
tev uporabnega dovoljenja.

Ocenjena vrednost del v celoti:
90,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ne.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del z
dnem podpisa pogodbe, rok dokončanja
del 30. 6. 1999, uporabno dovoljenje
31. 8. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ir-
tas, d.d., Opekarska 11, 1000 Ljubljana,
tel. 339-234, faks 339-313.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 4. 12. 1998
do 11. 12. 1998, med 9. in 12. uro, po
predhodni najavi, kontaktna oseba Marija
Grajzar, tel. 339-234.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo s
popisom del je možno dvigniti na podlagi
predložitve potrdila o vplačilu nevračljivega
odkupnega zneska 25.000 SIT na račun Ir-
tas, d.d., št. žiro računa 50100-601-52560
s pripisom “Farmacija”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
4. 1. 1999 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Irtas, d.d., Opekarska 11,

1000 Ljubljana. Zapečatene kuverte mora-
jo biti jasno označene z napisom: “Ponudba
– Elektroinstalacije Fakulteta za farmacijo –
Ne odpiraj”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 4. 1. 1999 ob
12. uri v prostorih Ministrstva za šolstvo in
šport RS, Trubarjeva 5, Ljubljana, v sobi
95. Predstavniki ponudnikov morajo pred-
ložiti strokovni komisiji, ki bo vodila odpira-
nje, pooblastila za zastopanje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe se zahteva brezpogoj-
na bančna garancija za resnost ponudbe,
plačljiva na prvi poziv, v višini 3% od vredno-
sti javnega razpisa, veljavna do 11. 3. 1999,
tj. garancija na obrazcu, ki je sestavni del
navodil o vrstah finančnih zavarovanj, s ka-
terimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje
svoih obveznosti v postopku javnega naro-
čanja (Ur. l. RS, št. 73/97).

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
rok plačila mesečnih situacij je 60 dni po
njeni potrditvi s strani nadzornega organa
naročnika (navodilo o izvrševanju proračuna
Ur. l. RS, št. 13 z dne 1. 3. 1996).

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba. Naročnik
bo vsa razpisana dela oddal enemu izva-
jalcu.

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.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
ponudbo umaknejo do pričetka odpiranja
ponudb, 4. 1. 1999 do 12. ure.

15. Merila  za  dodelitev  naročila,  teža
in  način  uporabe  meril  (21.  člen  ZJN):
merila  so  navedena  v  razpisni  dokumen-
taciji  –  točkovana  (usposobljenost  po-
nudnika  za  izvajanje  ponudbenih  del:
registracija, odločba o upravljanju, matič-
na in davčna številka, reference zadnjih
dveh let, roki, cena – najnižja ni pogoj za
izbiro, boniteta BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 (ne starejši od 30 dni), izvajalca in
njegovih kooperantov, dokazilo o sposob-
nosti prevzema vseh razpisnih del, popol-
nost ponudbe in druga merila iz razpisne
dokumentacije).

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudba mora biti sestavljena na origi-
nalnih popisih.

Investitor si pridržuje pravico do naročila
v zmanjšanem obsegu od razpisanega.

Računske napake gredo v škodo po-
nudnika (pri merilih za dodelitev naročila).

17., 18.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 5/98 Ob-8538
1. Naziv in poštni naslov naročnika:

Sklad za razvoj obrti in podjetništva Celje,
Trg  celjskih  knezov  8,  3000  Celje,  tel:
063/485-000, faks 063/481-512, e-mail:
sklad-razvoj-ob-po@celje.si.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Trnoveljska c. 2,
Celje.

4. Vrsta in obseg gradbenih del in oce-
njena vrednost: izdelava zgornjega ustro-
ja in odvodnjavanja.

Ocenjena vrednost: 25,000.000 SIT.
5.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek takoj
po izbiri izvajalca, dokončanje v skladu s
pogoji iz razpisne dokumentacije.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Sklad za razvoj obrti in podjetništva Celje,
Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje, tel.
063/485-000, faks 063/481-512, e-mail:
sklad-razvoj-ob-po@celje.si.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7. do 9. decem-
bra 1998 med 8. in 11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR:
50700-652-25498.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. december 1998 do
9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Sklad za razvoj obrti in
podjetništva Celje, Trg celjskih knezov 8,
3000 Celje, tel. 063/485-000, faks
063/481-512, e-mail:
sklad-razvoj-ob-po@celje.si.

9. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
28. december 1998 ob 10. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: bančna garancija ali akcept.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: pogoji bodo navedeni v razpisni do-
kumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev gradbene po-
godbe z naročnikom.

13., 14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril: merila bodo navedena
v razpisni dokumentaciji.

Sklad za razvoj obrti
in podjetništva Celje

Št. 110-1/98 Ob-8547A
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: Šmarje–Dragonja.
4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: Šmar-
je–Dragonja; dograditev pasu za poča-
sni promet od km 7,220 do km 7,800.

Ocenjena vrednost celote je
60,000.000 SIT.

b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: delo se oddaja v enem
sklopu.

c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava projektov ni vključena.

5. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: rok pričetka je
takoj po uvedbi izvajalca v delo. Rok dokon-
čanja del je 4 mesece od uvedbe izvajalca v
delo.

7. a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
št. 103/I, kontaktna oseba je Oto Rubinič,
dipl. inž., tel 178 8331, faks 178-83-32.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo od 4. 12. 1998 do 21. 12.
1998.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 50.000 SIT za
razpisno 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
5. 1. 1999 do 8. ure.

b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Šmarje–Dragonja; dograditev pasu za po-
časni promet od km 7,220 do km 7,800”
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 5. 1. 1999
ob 9. uri na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
sejna soba št. 320/III.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: vsak ponudnik mora skupaj s po-
nudbo predložiti tudi bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 1,800.000 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. 178-83-31, faks 178-83-32.

17., 18.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-8575
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunala Trebnje, Goliev trg 9, Treb-
nje, tel. 068/44-150, faks 068/44-159,
kont. oseba Tone Gričar.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis brez omeji-
tev za oddajo gradbenih del.

3. Kraj izvedbe del: KS Štefan pri Treb-
njem.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja primarnega kanala v KS Štefan – I.
faza,

– vrednost naročila je: 70,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: da, naročnik bo va-
riantne ponudbe obravnaval informativno.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: 90 dni po
podpisu pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munala Trebnje, d.o.o., Goliev tg 9, Treb-
nje – kont. oseba: Tone Gričar.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 15. 12. 1998,
vsak delovnik med 7. in 9. uro. Pred obi-
skom telefonska najava.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob predložitvi potrdila APP
RS o plačilu materialnih stroškov, na računu
št. 52120-601-12414 – Komunala Treb-
nje, s pripisom “Razpis – Kanalizacija Šte-
fan – I. faza” ali na blagajni podjetja v višini
20.000 SIT.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponud-
be, ki bodo predložene najkasneje do 24. 12.
1998 do 15. ure na naslov Komunala Treb-
nje, d.o.o., Goliev trg 9, Trebnje, tel.
068/44-062, faks 068/44-159, soba št. 13.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba kanalizacija
Štefan – I. faza – Ne odpiraj” in številko
objave v Uradnem listu RS, ter oznako po-
nudnika.

(b)
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

javno odpiranje ponudb bo 5. 1. 1999 ob
8. uri na naslovu Komunala Trebnje, d.o.o.,
Goliev trg 9, Trebnje, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
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ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti naročniku ak-
ceptni nalog kot garancijo v višini 10% od
razpisane vrednosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: glav-
ni pogoji glede financiranja in plačila so de-
tajlno 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: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb 5. 1. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila so
natančneje opredeljena v razpisni dokumen-
taciji, izhodišča pa bodo: ponujena cena, rok
izdelave, reference in ostale ugodnosti.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: najnižja ponudbena cena še ne pred-
stavlja najugodnejše ponudbe.

Naročnik si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisane-
ga z ozirom na razpoložljiva finančna sredst-
va ali odstopiti od podpisa pogodbe. V no-
benem primeru ponudniki nimajo pravice
do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.

17., 18.
Komunala Trebnje

Ob-8576
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Stanovanjski sklad občine Maribor,
po pooblaščeni organizaciji Staninvest Ma-
ribor, p.o., Gregorčičeva ul. 19, 2000 Ma-
ribor, faks 062/2293-540.

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

3. Kraj izvedbe del: Kamniška graba 6,
Kamnica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rušitev
pomožnih objektov, izgradnja opornega
zidu, zunanji rezervoar za tekoči plin,
ureditev ogrevanj centralne kurjave, ure-
ditev vodovodne in odtočne instalacije,
obnova elektroinstalacije, obnova stavb-
nega pohištva, obnova fasade, adapta-
cija stanovanja, obnova dimnikov in kle-
parskih izdelkov, ureditev okolja.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek feb-
ruar 1999, čas izvedbe 5 mesecev od skle-
nitve pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Sta-
ninvest Maribor, p.o., Gregorčičeva ul. 19,
Maribor, IV. nadst. soba 408.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 18. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, negotovinsko
plačilo s predložitvijo potrdila na žiro račun
št. 51800-601-11903 – pristojbina za javni
razpis.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 12. 1998 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Staninvest Maribor, p.o.,
Gregorčičeva ul. 19, Maribor, IV. nadst. taj-
ništvo, soba št. 411.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 1. 1999 ob 9. uri na naslovu Stanin-
vest Maribor, p.o., Gregorčičeva ul. 19,
IV. nadst. soba 402.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ganracija za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti, bančna garancija za
odpravo napak v garancijskem roku v višini
10% pogodbene vrednosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilni rok je 70 dni od izstavitve računa,
zadnjih 10% pogodbene vrednosti se plača
v 30 dneh po uspešno opravljenem kvalitet-
nem pregledu.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: kot v razpisni doku-
mentaciji.

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

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

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

16., 17., 18.
Staninvest Maribor, p.o.

ZJN-02-S
Naročilo objave javnega razpisa

storitev brez omejitev

Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
storitev brez omejitev

Popravek
Ob-8614

V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za opravljanje storitve fizičnega
varovanja v Termoelektrarni Trbovlje,
d.o.o., objavljenem v Uradnem listu RS, št.
80 z dne 27. 11. 1998, se 11. točka pra-
vilno glasi:

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 12. 1998 ob 12. uri, Termoelektrarna

Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27, 1420 Tr-
bovlje, IV. nadstropje (pravna služba).

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Popravek

Ob-8615
V javnih razpisih za opravljanje storitev

fizičnega varovanja objekta in storitev čišče-
nja prostorov, Ekonomske fakutete v Ljub-
ljani, objavljenih v Uradnem listu RS, št. 80
z dne 27. 11. 1998, Ob-8414, Ob-8415,
se žiro račun v 9.(c) točki popravi in se
pravilno glasi: 50105-603-40269.

Univerza v Ljubljani
Ekonomska fakulteta

Št. 347-7/98-1/11 Ob-8477
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Krško CKŽ 14, Krško, tel.
0608/22-771, faks 0608/22-221.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: zimska služba za ko-
munalne ceste, ulice in pločnike v Ob-
čini Krško, ocenjena vrednost
60,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Krško.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih cestah (Ur. l. RS, št. 29/97),
pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih
cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih
cest (Ur. l. RS, št. 62/98).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: v
skladu z razpisno dokumnetacijo.

6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

doknčanja storitve: od 1. 1. 1999 do
31. 12. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Krško CKŽ 14, Krško, urad župana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 31. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR št.
51600-630-13042.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 8. 1. 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Krško CKŽ 14,
8270 Krško, urad župana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 1. 1999 ob 10.30 v prostorih Občine
Krško CKŽ 14, Krško, sejna soba E.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v vrednosti 5% od ocenje-
ne vrednosti javnega naročila, ki velja za
čas opcije ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: v skladu z navodi-
lom o izvrševanju proračuna RS v 60 dneh
po zapadlosti posamezne situacije.

14., 15.
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16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 5. 3. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
30%, odzivni čas 30%, razpoložljiva meha-
nizacija 20% in razpoložljiva delovna sila
20%.

18., 19., 20.
Občina Krško

Št. 347-8/98-1/11 Ob-8478
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Krško CKŽ 14, Krško, tel.
0608/22-771, faks 0608/22-221.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: zimska služba za lokal-
ne ceste v Občini Krško, ocenjena vred-
nost 30,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Krško.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih cestah (Ur. l. RS, št. 29/97),
pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih
cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih
cest (Ur. l. RS, št. 62/98).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: v
skladu z razpisno dokumnetacijo.

6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

doknčanja storitve: od 1. 1. 1999 do
31. 12. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Krško CKŽ 14, Krško, urad župana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 31. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR št.
51600-630-13042.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 8. 1. 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Krško CKŽ 14,
8270 Krško, urad župana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 1. 1999 ob 10.30 v prostorih Občine
Krško CKŽ 14, Krško, sejna soba E.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v vrednosti 5% od ocenje-
ne vrednosti javnega naročila, ki velja za
čas opcije ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: v skladu z navodi-
lom o izvrševanju proračuna RS v 60 dneh
po zapadlosti posamezne situacije.

14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 5. 3. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
30%, odzivni čas 30%, razpoložljiva mehani-
zacija 20% in razpoložljiva delovna sila 20%.

18., 19., 20.
Občina Krško

Ob-8480
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Festival Ljubljana, Trg francoske re-
volucije 1-2, Ljubljana, telefaks
061/221-288.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: tisk promocijskega gra-
diva za dejavnost Festivala Ljubljana.

Orientacijska vrednost: 10,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Festival Ljubljana, Trg

francoske revolucije 1-2, Ljubljana.
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.

(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: ponudniki se ne morejo po-
tegovati samo za del storitev.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: da.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 12 mesecev.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Fe-
stival Ljubljana, Trg francoske revolucije 1,
Ljubljana, telefaks 221-288.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 17. 12. 1998
do 12. ure z dokazilom o plačilu zneska za
razpisno dokumentacijo.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:10.000 SIT z bančno nakaz-
nico nakazati na ŽR 50101-603-45153 z
oznako “tisk 98”.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponedeljek 4. 1.
1999 do 10. ure ne glede na način prenosa
pošiljke. Ponudba mora biti oddana v zaprti
ovojnici z navedbo točnega naslova ponud-
nika in z obveznim pripisom “Javni razpis –
ponudba za tisk 1999 – Ne odpiraj!”

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Festival Ljubljana, Trg
francoske revolucije 1, Ljubljana, tajništvo
v I. nadstropju levo.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
torek, 5. 1. 1999 ob 11. uri, Festival Ljub-
ljana, Trg francoske revolucije 1, Ljubljana,
Viteška dvorana v I. nadstropju.

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% ocenjene vrendosti naročila, z ve-
ljavnostjo do 21. 2. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačilo je predvi-
deno po opravljenem delu.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-

ljeno javno naročilo: pogodba – sestavni
del razpisne dokumentacije.

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:
razvidno iz razpisne dokumentacije.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 5. 1. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, reference, opremljenost ponud-
nika, najkrajši rok dobave ter plačilni pogoji.

18. Druge informacije o naročilu: vodja
javnega naročila: Janja Rozman, vodja mar-
ketinga, telefaks 221-288 na naslovu iz 9.a
točke razpisa.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bilo pred-
hodne objave.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen: ga ni bilo

Festival Ljubljana

Št. 02-338/98 Ob-8515
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Psihiatrična klinika Ljubljana, Stude-
nec 48, Ljubljana - Polje, telefaks
061/484-618.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: priprava in razdeljeva-
nje gotovih obrokov hrane z obvezno
uporabo obstoječih razpoložljivih zmog-
ljivosti naročnika in prevzemom delav-
cev kuhinje na vseh lokacijah naročni-
ka.

Ocenjena vrednost naročila:
300,000.000 SIT letno.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Studenec 48,
Poljanski nasip 58 in Zaloška 29.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: izvedba naročnika z zakonom ni
rezervirana za specifičen poklic, če ponud-
nik izpolnjuje vse zahteve razpisne doku-
mentacije in je registriran za opravljanje na-
vedenih storitev.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih, odredba o obvezni
vsebini razpisne in ponudbene dokumen-
tacije, standardi za bolniško prehrano,
opredeljeni v razpisni dokumentaciji, pravil-
nik o pogojih, ki jim morajo glede mikro-
biološke neoporečnosti ustrezati živila v
prometu (Ur. l. SFRJ št. 45/83) zakon o
zdravstvenem nadzoru nad živili (Ur. l. SRS,
št. 17/75, 42/86) veljavni sanitarno hi-
gienski predpisi.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: na-
vedba strokovne kvalifikacije osebja pravne
osebe ponudnika je obvezni del razpisne
dokumentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki morajo ponudbo
podati za celoten predmet javnega naročila.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: niso sprejemljive.
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(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik ne more ponuditi sa-
mo svoje variante.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek 1. 2. 1999,
zaključek 31. 1. 2004.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko ponudniki prev-
zamejo osebno na sedežu naročnika: Psi-
hiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48,
Ljubljana-Polje, tajništvo, pri Minki Markeljc.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
razpisno dokumentacijo prevzamejo do
vključno 11. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko ali s
položnico na žiro račun naročnika št.
50103-603-000-0403974.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe je potreb-
no predložiti najkasneje do 7. 1. 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbo je potrebno pred-
ložiti v originalu in 1 kopijo v zapečatenih
ovojnicah z jasno oznako “Ne odpiraj – Po-
nudba” osebno na sedežu naročnika ali po
priporočeno s povratnico po pošti na na-
slov: Psihiatrična klinika Ljubljana, Stude-
nec 48, Ljubljana - Polje.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 7. ja-
nuarja 1999 ob 12. uri na naslovu: Psihia-
trična klinika Ljubljana, Studenec 48, Ljub-
ljana - Polje, Upravna zgradba, pritličje, so-
ba vodje plana.

12. 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 1% predvidene letne ocenje-
ne vrednosti naročila, to je v višini
3,000.000 SIT. Veljavnost bančne garanci-
je do dneva sklenitve pogodbe z izbranim
ponudnikom vendar najdalj 105 dni po dne-
vu javnega odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: mesečno, ostali
pogoji plačil so opredlejeni v razpisni doku-
mentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: gospodarsko intere-
sno združenje, skladno z določbami z zako-
nom o gospodarskih družbah.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna do-
kazila in izjave, kot jih zahteva razpisna do-
kumentacija.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki od
ponudbe ne morejo odstopiti po dnevu jav-
nega odpiranja ponudb, do tega dneva pa
po postopku in na način, kot je to oprede-
ljeno v Splošnih navodilih ponudnikom, ki
so sestavni del razpisne dokumentacije.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
30%; kadrovske reference 10%; izvajalske

reference 25%; sposobnost vzdrževanja
standardov in usposobljenost ponudnika
30%; rok izvedbe prehoda na tabletni si-
stem: 5% - kombinirano.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini 1%.

18. Druge informacije o naročilu: ponud-
niki bodo o izidu razpisa obveščeni najka-
sneje do 18. 1. 1999.

Ponudniki lahko zaprosijo za dodatno
obrazložitev prevzete razpisne dokumenta-
cije na način, po postopku in v rokih, dolo-
čenih v X. točki Splošnih navodil ponudni-
kom. Ponudba mora veljati najmanj 75 dni
po dnevu javnega odpiranja ponudb.

Naročnik ni dolžan sprejeti katerekoli po-
nudbe.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera o
javnem naročilu je bila objavljena v Urad-
nem listu RS, št. 24 z dne 27. 3. 1998.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen dne 9. 10. 1998,
Ob-7092, pod št. 69, objava o izidu pa v
Uradnem listu RS, št. 82 z dne 4. 12. 1998.

Psihiatrična klinika Ljubljana

Ob-8540
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Obalni dom upokojencev Koper,
Krožna cesta 5, Koper, faks 066/282-385.

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: vsakodnevni razvoz do
90 kosil v Mestni občini Koper, v vredno-
sti: 6,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Mestna občina Koper –
seznam razvozov je priloga razpisne doku-
mentacije.

5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: kot je v
razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik se lahko poteguje
samo za razvoz kosil v celoti.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: januarja 1999 do
31. 12. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Obalni dom upokojencev Koper, Krožna ce-
sta 5, Koper, tajništvo, pritličje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko s
pooblastilom in potrdilom o vplačilu dvigne-
jo razpisno dokumentacijo do 28. 12. 1998
do 12. ure po enodnevni predhodni najavi
po faksu 066/282-385.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT z virmanom na
žiro račun št. 51400-603-31434.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 4. 1. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Obalni dom upokojencev
Koper, Krožna cesta 5, 6103 Koper. Po-
nudbe morajo biti oddane v zapečateni ku-

verti in označene z napisom “Javni razpis –
razvoz kosil v Mestni občini Koper”. na hrbt-
ni strani ponudbe mora biti naveden točen
naslov pošiljatelja. Ponudba velja, če je pris-
pela pravočasno in označena v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo v sredo 6. 1. 1999 ob
8. uri na naslovu naročnika v mali jedilnici v
pritličju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora finančno zavarovati ponud-
bo z bančno garancijo za resnost ponudbe,
kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: rok plačila ne sme
biti krajši od 15 dni od dneva prejema raču-
na, ki je izstavljen 1× mesečno.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: podpisana pogodba v
skladu z razpisno dokumentacijo, sklenjena
za čas razvoza.

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:
kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki lah-
ko umaknejo ponudbo do 24 ur pred javnim
odpiranjem ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena in
druga merila iz razpisne dokumentacije.

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije v zvezi z razpisom lahko do-
bite 28. 12. 1998 od 8. do 12. ure na tel.
066/459-712.

19., 20.
Obalni dom upokojencev Koper

Ob-8541
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Bolnišnica Golnik - Kopa, Golnik, tel.
064/461-578.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: fizično varovanje, re-
ceptorska dela in obhodna varovanja
objektov Bolnišnice Golnik - Kopa,
8,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Bolnišnica Golnik - Ko-
pa, Golnik 36.

5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 1. 2. 1999 do 31. 12.
1999 (11 mesecev).

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Bol-
nišnica Golnik - Kopa, uprava bolnišnice,
Roman Potočnik, v.u.d., tel. 064/461-122
int. 210.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 14. 12. 1998
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z gotovino ne-
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posredno pred dvigom dokumentacije na
blagajni bolnišnice ali predložiti dokazilo o
virmanskem nakazilu na ŽR št.
51500-603-34158.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 23. 12. 1998 do
11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Bolnišnica Golnik - Ko-
pa, Golnik 36, 4204 Golnik, tajništvo upra-
ve Ksenija Podržaj, tel. 064/461-122 int.
202.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za fizično varovanje, receptorska dela in ob-
hodna varovanja objektov Bolnišnice Golnik
- Kopa” in z navedbo štvilke objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 12. 1998 ob 12. uri v sejni sobi na
upravi bolnišnice Golnik - Kopa, Golnik 36,
Golnik.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
kot finančno zavarovanje za resnost ponud-
be mora ponudnik predložiti bančno garan-
cijo v višini 5% vrednosti ponudbe.

Bančna garanicja za resnost ponudbe
mora veljati še 45 dni od datuma odpiranja
ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: določeni v razpi-
sni dokumentaciji.

14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: od 23. 12.
1998 od 11. ure dalje.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena 40%, plačilni pogoji in način pla-
čila 10%, raven vsebinske celovitosti po-
nudbe 30%, certifikat kakovosti 20%.

18. Druge informacije o naročilu: poda-
jata jih Friderik Mali, tel. 064/461-122 int
213 in Roman Potočnik, v.u.d., tel.
064/461-122 int. 210.

19., 20.
Bolnišnica Golnik

Ob-8542
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg
1, Ljubljana.

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 PGD, PZI za Štajersko
cesto.

Ocenjena vrednost naročila je
50,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: MOL - Ljubljana.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o graditvi objektov.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: rok pričetka je 20. 1.
1999, rok dokončanja je 20. 5. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana, Trg MDB 7, Od-
delek za gospodarske javne službe in pro-
met, IV. nadstropje, soba 404, tel.
222-522, faks 125-90-28.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 15. 12. 1998
od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki plačajo z vir-
manom na račun št. 50100-845-50358,
sklic št. 728013-05.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
5. 1. 1999 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Trg
MDB 7, Oddelek za gospodarske javne
službe in proemt, IV. nadstropje, soba 404,
tel. 222-522, faks 125-90-28.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 5. 1.
1999 ob 8.15 na naslovu Mestna občina
Ljubljana, Trg MDB 7, Oddelek za gospo-
darske javne službe in promet, II. nadst.
soba 215.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za dobro izvedbo del v
višini 3% vrednosti naročila.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: navedeni v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: navedeno v razpisni
dokumentaciji.

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:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Nevenka Bru-
men dipl. inž. na naslovu Mestna občina
Ljubljana, Trg MDB 7, Oddelek za gospo-
darske javne službe in promet, IV. nadst.
soba 404, tel. 222-522, faks 125-90-28.

19., 20.

Mestna občina Ljubljana

Ob-8543
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg
1, Ljubljana.

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 PGD, PZI za Zaloško cesto.

Ocenjena vrednost naročila je
50,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: MOL - Ljubljana.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic:da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o graditvi objektov.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: rok pričetka je 20. 1.
1999, rok dokončanja je 20. 5. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana, Trg MDB 7, Od-
delek za gospodarske javne službe in pro-
met, IV. nadst. soba 404, tel. 222-522,
faks 125-90-28.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo:do 15. 12. 1998
od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki plačajo z vir-
manom na račun št. 50100-845-50358,
sklic št. 728013-05.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
5. 1. 1999 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Trg
MDB 7, Oddelek za gospodarske javne
službe in promet, IV. nadst. soba 404, tel.
222-522, faks 125-90-28.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 5. 1. 1999 ob
10. uri na naslovu Mestna občina Ljubljana,
Trg MDB 7, Oddelek za gospodarske javne
službe in promet, II. nadst. soba 215.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančno garancijo za dobro izvedbo del v
višini 3% vrednosti naročila.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: navedeni v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: navedeno v razpisni
dokumentaciji.

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:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Nevenka Bru-
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men dipl. inž., na naslovu Mestna občina
Ljubljana,  Trg  MDB 7,  Oddelek  za  gos-
podarske  javne  službe  in  promet,  IV.
nadst.  soba  404,  tel.  222-522,  faks
125-90-28.

19., 20.
Mestna občina Ljubljana

Št. 02200-0042/98 Ob-8479
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Rogaška Slatina, Izletniška
ul. 2, 3250 Rogaška Slatina, faks
063/81-81-724.

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. Ocenjena vrednost:
21,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Občina Rogaška Sla-
tina.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami razervirana za specifi-
čen poklic: prevoz lahko opravljajo za de-
javnost registrirani prevozniki z dovoljenjem
pristojnega organa za prevoz oseb, s svoji-
mi ali najetimi vozili, ki morajo biti opremlje-
na za prevoz učencev.

(b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: začetek 1. januar
1999, zaključek 30. 6. 2000. Šolski pre-
vozi bodo v dneh, ko poteka pouk.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Rogaška Slatina, Izletniška ul. 2,
3250 Rogaška Slatina, tel. 063/81-81-70.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: v roku 8 dni po
objavi.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: rok za oddajo po-
nudb je 24. 12. 1998 do 12. ure ne glede
na vrsto prenosa.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Rogaška Slatina, Iz-
letniška ul. 2, 3250 Rogaška Slatina.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. december 1998 ob 10. uri v mali sejni
sobi Občine Rogaška.

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:
je navedeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: datum odda-
je ponudb, 24. 12. 1998.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): dnevna
cena prevozov, reference, plačilni pogoji in
druge ugodnosti ponudnika.

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije se lahko dobijo na oddelku
za družbene dejavnosti Občine Rogaška
Slatina.

19., 20.
Občina Rogaška Slatina

Št. 36/98 Ob-8539
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Republike Slovenije, Slovenska 50, 1000
Ljubljana, telefaks 061/132-41-40.

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:

Predmet razpisa je:
A) Izbira najkakovostnejšega ponud-

nika za celovito organiziranje in izved-
bo predstavitev slovenskih znanstvenih
in tehnoloških dosežkov in slovenskih
proizvajalcev visokih tehnologij na
mednarodnih in sejemskih prireditvah
v tujini in v Republiki Sloveniji v letu
1999. Prireditve v tujini, pri katerih bo
predvidoma sodelovalo Ministrtsvo za zna-
nost in tehnologijo Republike Slovenije v
letu 1999, so:

1. Mednarodni industrijski sejem “Han-
nover 1999”, Hannover, Nemčija, april 1999,

2. Flamski tehnološki forum “F.T.I 99”,
Ghent, Belgija, april 1999,

3. Mednarodni sejem visokih tehnolo-
gij “TEC 99”, Grenoble, Francija, oktober
1999.

V primeru, če do sodelovanja na kateri
od zgoraj navedenih prireditev ne pride, se
lahko naročnik in izvajalec dogovorita o so-
delovanju pri drugih prireditvah v okviru
orientacijske vrednosti tega razpisa.

B) Izvedba predstavitvenih elementov
(panoji vitrine, opozorilci, itd.) za med-
narodne in domače prireditve v Republi-
ki Sloveniji, pri katerih sodeluje Mini-
strstvo za znanost in tehnologijo (v na-
daljevanju MZT).

Ponudniki morajo zagotoviti izvedbo na-
slednjih storitev:

ad A
a) izvedbeni stiki z razstavljavci (razpis in

izdelava prijavnih gradiv, obveščanje in pri-
dobivanje razstavljavcev, načrt postavitve
razstave, transport eksponatov);

b) obračun finančne participacije razstav-
ljavcev;

c) priprava, organiziranje in izvedba raz-
stavnega prostora (ca. 100 m2);

č) dodatna zahteva pri opremi razstavne-
ga prostora: računalniška in telekomunikacij-
ska strojna in programska oprema ter avdio-
vizuelna izvedba za potrebe demonstracij;

d) izdelava celostne podobe prireditev in
sejemskih gradiv;

e) vsebinska priprava in izdelava dvoje-
zičnega kataloga razstavljavcev v ustreznih
jezikih;

f) strokovno vodenje na prireditvi;
g) organiziranje “slovenskega dne” (vabi-

la, pogostitev za ca. 100 oseb, tiskovna kon-
ferenca: priprava prostora in opreme, sode-
lovanje z organizatorji v državi gostiteljici);

h) obveščanje tuje strokovne javnosti in
potencialnih tujih partnerjev na predlog raz-
stavljavcev (oglaševanje, ciljno vabljenje);

i) druge aktivnosti za podporo razstav-
ljavcem po predlogu ponudnika;

j) izvedba ankete med udeleženci prire-
ditve/razstavljavci po zaključeni prireditvi za-
radi ugotavljanja uspešnosti nastopa ter pri-
prava zaključnega poročila.

ad B
priprava in izvedba posameznih elemen-

tov v dogovoru z naročnikom.
Ocenjena vrednost celotnega predme-

ta naročila, t.j. za A in B skupaj je:
20,000.000 SIT.

4.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezerevirana za speci-
fičen poklic: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:

– zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97),

– zakon o raziskovalni dejavnosti (Ur. l.
RS, št. 8/91),

– zakon o izvrševanju proračuna Repub-
like Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98),

– navodilo o vsebini objav za javna naro-
čila v Uradnem listu Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 60/98),

– navodilo o izvrševanju proračuna (Ur.
l. RS, št. 1/98),

– navodilo o vrstah finančnih zavarovanj,
s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjeva-
nje svojih obveznosti v postopkih javnega
naročanja (Ur. l. RS, št. 73/97),

– odredba o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l RS, št.
33/97 in 63/97),

– pravilnik o postopkih izplačila iz prora-
čuna (Ur. l. RS, št. 43/98).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja, odgovornega za izvedbo storitve:
naj bo navedena v ponudbi.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo samo za
del storitev: ponudniki se lahko potegujejo
samo za celoten predmet iz četrte točke
tega razpisa.

7. a), b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: vse predstavitve bodo
v l. 1999, in sicer:

1. Mednarodni industrijski sejem
“Hannover 1999”, Hannover, Nemčija, v
aprilu 1999,

2. Flamski tehnološki forum
“F.T.I99”, Ghent, Belgija,v aprilu 1999,

3. Mednarodni sejem visokih tehno-
logij “TEC 99”, Grenoble, v oktobru 1999.

Rok dokončanja del je 30 dni po za-
ključku prireditve.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mini-
strstvo za znanost in tehnologijo Republike
Slovenije, Slovenska 50, 1000 Ljubljana,
Sektor za mednarodno znanstveno in tehno-
loško sodelovanje, Alenka Mihailovski, soba
317 - do predvidene selitve Ministrstva v no-
ve prostore, t.j. predvidoma 15. decembra
1998, po tem datumu pa na naslednjem na-
slovu: Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Republike Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljub-
ljana, Sektor za mednarodno znanstveno in
tehnološko sodelovanje, Alenka Mihailovski.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do poteka roka za
predložitev ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo brezplačno.
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10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: pisne ponudbe z naslovom
naročnika in z oznako: “Ne odpiraj, ponudba
za javni razpis za mednarodno promocijo slo-
venske znanosti in tehnologije” ter z naslo-
vom pošiljatelja na hrbtni strani morajo po-
nudniki dostaviti v zaprtih ovojnicah na na-
slov: Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Republike Slovenije, Slovenska 50, 1000
Ljubljana do predvidene selitve Ministrstva v
nove prostore, t.j. predvidoma 15. decem-
bra 1998, po tem datumu pa na naslov: Mi-
nistrstvo za znanost in tehnologijo Republike
Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.

Priporočamo, da pred oddajo ponudbe
ponudniki preverijo naslov naročnika.

Ovojnica s ponudbo mora na ta naslov
prispeti, ne glede na vrsto prenosa te pošilj-
ke, do vključno do ponedeljka 25. januarja
1999 do 12. ure.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe bo odprla komisija za odpiranje in
ocenjevanje ponudb v torek, 26. januarja
1999 ob 10. uri v prostorih Ministrstva za
znanost in tehnologijo Republike Slovenije,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana. Nepravočasnih in
nepravilno opremljenih ponudb komisija ne
bo obravnavala in bodo vrnjene ponudnikom.

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 ponudbe v višini 5% ponuje-
ne vrednosti razpisa.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: plačilo bo izvedeno za
opravljeno delo, rok plačila ne sme biti krajši
od 30 dni od dneva izstavitve računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik sklene po-
godbo z nosilcem ponudbe.

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:
40. člen ZJN.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: po odpira-
nju ponudb prispelih na javni razpis, t.j. po
26. januarju 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril:

– kakovost predlagane izvedbe,
– jasnost finančne konstrukcije,
– celovitost ponudbe,
– cena in plačilni pogoji,
– druge ugodnosti, ki jih daje ponudnik

(popusti in drugo),
– reference pri izvajanju tovrstnih pro-

jektov promocije.
18. Druge informacije o naročilu: o izbiri

bodo ponudniki obveščeni najpozneje v de-
setih dneh po javnem odpiranju ponudb.

19., 20.
Ministrstvo

za znanost in tehnologijo

Št. 1032 Ob-8608
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: JP Snaga, d.o.o., Povšetova
ulica 6, 1000 Ljubljana, telefaks št.
061/177-97-13.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvedba monitoringa
voda na odlagališču komunalnih odpad-
kov Barje v Ljubljani.

Ocenjena vrednost 5,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: odlagališče komunalnih

odpadkov Barje v Ljubljani, Cesta dveh ce-
sarjev.

5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: na-
vedeno v razpisni dokumentaciji.

(c)
6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: nesprejemljivost va-
riant.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: leto 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Snaga d.o.o., Služba za investicije in razvoj,
soba 49, Povšetova ulica 6, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: samo osebni prev-
zem do vključno petka 18. 12. 1998 ob
delavnikih med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT, plačano na žiro račun št.
50103-601-23953, namen: JR301/98.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do vključno 21. 12.
1998 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: JP Snaga d.o.o., tajniš-
tvo-soba 29, Povšetova ulica 6, Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponedeljek 21. 12. 1998 ob 12.30, JP
Snaga d.o.o., sejna soba št. 51, Povšetova
ulica 6, Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 10% ponudbene cene, do poteka opcij-
skega roka.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačilo v skladu z
opravljenim delom.

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:
navedeno v razpisni dokumentaciji

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 21. 12.
1998, 12. ura.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN):

– cena 50%,
– reference 50%.
Način uporabe meril je naveden v razpi-

sni dokumentaciji.
18., 19., 20.

Snaga d.o.o.
Ljubljana

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

Ob-8467
1. Naročnik, poštni naslov: Fakulteta za

računalništvo in informatiko Univerze v Ljub-
ljani, Tržaška 25, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 9. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): popolnost ponudbe, konkurenč-
nost cene, garancija, vzdrževanje, zmoglji-
vost opreme, reference in dosedanje izkuš-
nje z dobaviteljem.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gambit Trade, d.o.o., Sav-
ska c. 3, Ljubljana; Jerovšek Computers,
d.o.o., Breznikova 17, Domžale, Kotar,
d.o.o., Ziherlova 6, Ljubljana; Select Tech-
nology, d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Tržaška 25.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: računalniška oprema.
7. Pogodbena vrednost: 7,501.888,49

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 597.618 SIT, 396.832 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 69 z dne 9. 10. 1998; Ob-7079.

Fakulteta za računalništvo in
informatiko

Št. 03/03/98 Ob-8468
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ža-

lec, Ul. Savinjske čete 5, Žalec.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): brez omejitev.
3. Datum izbire: 20. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference, rok izvedbe, referen-
ce kadrov, garancijski rok, cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Elan Line, d.o.o., Begunje
1, Begunje na Gorenjskem.

6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Šem-
peter, Šempeter v Savinjski dolini.

(b)
7. Pogodbena vrednost: A: 11,299.157

SIT, B: 9,858.274 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,299.157 SIT, 8,802.780 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 73 z dne 30. 10. 1998;
Ob-7735.

Občina Žalec
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Št. 62/98 Ob-8472
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana,
tel. 061/133-43-92.

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

3. Datum izbire: 24. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najugodnejša cena, kvaliteta
opreme in rezultati testiranja, možnost nad-
gradnje, reference kadrov.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

a) Intertrade ITS, d.d., Kolodvorska 9,
Ljubljana – datotečni strežniki,

b) Intertrade ITS, d.d., Kolodvorska 9,
Ljubljana – mediji za varovanje podatkov,

c) Lancom, d.o.o., Tržaška 63, Maribor
– programska oprema za mrežno varovanje
podatkov.

6. (a) Kraj dobave: sedež uprave in po-
slovnih enot Telekoma Slovenije, d.d.

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

7. Pogodbena vrednost:
a) Intertrade ITS, d.d. – 28,550.189

SIT,
b) Intertrade ITS, d.d. – 26,125.137

SIT,
c) Lancom, d.o.o. – 18,091.040 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 110,684.799 SIT, 64,724.603 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 76 z dne 6. 11. 1998; Ob-7103.

Telekom Slovenije, d.d.,
PE Maribor

Št. 0699-67/98 Ob-8473
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območ-
na enota Novo mesto, Prešernov trg 7,
8000 Novo mesto.

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

3. Datum izbire: 16. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, plačilni pogoji,
rok izvedbe, garancijski rok in druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Lesnina MG oprema, Par-
mova 53, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Območna enota
Novo mesto, Prešernov trg 7, Novo mesto
in izpostava Trebnje, Rimska cesta 10a,
Trebnje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: izdelava, dobava in mon-
taža pisarniške opreme.

7. Pogodbena vrednost: 6,360.604,45
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,551.661 SIT, 6,360.604,45 SIT.
11., 12.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 72 z dne 23. 10. 1998.

Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Območna enota Novo mesto

Št. 008420 Ob-8493
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: 23. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Chemo, d.o.o., trgovsko in
proizvodno podjetje, d.d., Maistrova 10,
Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: PC Ljubljana, Cesta v
Mestni log 10, 1000 Ljubljana.

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

7. Pogodbena vrednost: 30,030.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 36,100.000 SIT, 30,030.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 70 z dne 16. 10. 1998;
Ob-7315.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 008420 Ob-8494
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: 23. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): rabat in skonto.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Eco Oil Company, d.o.o.,
Tržaška 37a, 2000 Maribor.

6. (a) Kraj dobave: franco kupec razto-
čeno.

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

7. Pogodbena vrednost: 28,073.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 30,158.040 SIT, 28,037.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 70 z dne 16. 10. 1998;
Ob-7314.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 008420 Ob-8495
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: 25. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, strokovna ocena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
Fema, d.o.o., Nova vas 115a, 2250 Ptuj

(predalčniki, izpost. nabiralniki),
Plenus, d.o.o., Regentova 20, 2000 Ma-

ribor (poštni nabiralniki),
Metalka, trgovina Ljubljana, Šmartinska

152, 1000 Ljubljana (hišni predalčniki, do-
stavniki).

6. (a) Kraj dobave: franko razloženo cen-
tralno skladišče Ljubljana in Maribor.

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

– 3500 kosov hišnih predalčnikov,
– 40 kosov na ključ poštnih nabiral-

nikov,
– 64 kosov polavtomatskih poštnih

nabiralnikov,
– 29 kosov samostoječih poštnih na-

biralnikov,
– 13 kosov izpostavljenih poštnih na-

biralnikov,
– 461 kosov izpostavljenih predalč-

nikov,
– 250 kosov dostavnikov.
7. Pogodbena vrednost: 11,454.563,70

SIT (Fema, d.o.o., Ptuj); 13,382.000 SIT
(Plenus, d.o.o., Maribor); 4,780.000 SIT
(Metalka trgovina Ljubljana).

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 36,100.000 SIT, 30,030.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 69 z dne 9. 10. 1998;
Ob-7120.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-8508
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Celje, Oblakova 5, Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti po 50. členu ZJN.

3. Datum izbire: 20. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merilo za dodelitev naročila je
končna cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

A) RTG filmi
Sposobnost se prizna naslednjim ponud-

nikom:
1. Interexport Ljubljana, Slovenska

54/VII, Ljubljana,
2. Sanolabor, d.d., Leskovškova 4,

Ljubljana,
3. Impakta, d.d., Kersnikova 2, Ljub-

ljana,
4. Kemofarmacija, d.d., Cesta na br-

do 100, Ljubljana,
5. Auremiana, d.o.o., Partizanska

109, Sežana,
6. Simpss, d.o.o., Motnica 3, Trzin,
7. Emporio Medical, d.o.o., Prešer-

nova 5, Ljubljana.
B) RTG potrošni material
Sposobnost se prizna naslednjim ponud-

nikom:
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1. Thomy Frey East, d.o.o., Bratov
Učakar 102, Ljubljana,

2. Sanolabor, d.d., Leskovškova 4,
Ljubljana,

3. Impakta, d.d., Kersnikova 2, Ljub-
ljana,

4. Johnson & Johnson S.E., Dunaj-
ska 22, Ljubljana,

5. Auremiana, d.o.o., Partizanska
109, Sežana,

6. Emporio Medical, d.o.o., Prešer-
nova 5, Ljubljana,

7. Gopharm, d.d., Sedejeva 2, Nova
Gorica.

6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Celje, Oblakova 5, Celje.

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

7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem naročilu.

8.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65 z dne 25. 9. 1998;
Ob-6843.

Splošna bolnišnica Celje

Št. 11/2-758/14-2/98 Ob-8509
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom

Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljub-
ljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za naročilo
blaga brez omejitev.

3. Datum izbire: 26. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire):
– ponudbena cena,
– zmogljivost strežnika,
– možnost nadgradnje strežnika,
– reference na področju del na Unix

področju,
– usposobljenost za servisiranje,
– garancijski rok.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Aster, d.o.o., Nade Ovča-
kove 1, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Telekom Slovenije,
d.d., PE Ljubljana, Centralno skladišče,
Stegne 19, 1210 Ljubljana-Šentvid.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: strežnik za podatkovno
skladišče.

7. Pogodbena vrednost: 34,523.522,50
SIT.

8. Vrednost,  ki  ga  bo  izbrani  ponud-
nik oddal podizvajalcem ali tretjim: nima
podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 83,950.031,55 SIT, 34,523.522,50
SIT.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni ga bilo.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 70 z dne 16. 10. 1998;
Ob-7290.

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

Ob-8510
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Ve-
rovškova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana.

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

3.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): javno naročilo se ne odda.
Ponudba je bila nepopolna.

5.
6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 70 z dne 16. 10. 1998;
Ob-7296.

JP Energetika Ljubljana, d.o.o.

Ob-8511
1. Naročnik, poštni naslov: Premogov-

nik Velenje, javno podjetje za pridobivanje
lignita, d.d., Partizanska 78, 3320 Vele-
nje.

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

3. Datum izbire: 17. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): po razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Esotech, d.d., Preloška ce-
sta 1, 3320 Velenje.

6. (a) Kraj dobave: Premogovnik Vele-
nje, Partizanska 78, 3320 Velenje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: visokotlačne cevi
DN 50 NP 100, 700 kosov.

7. Pogodbena vrednost: 10,195.500
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni podiz-
vajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 17,734.500 SIT, 10,195.500 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: ne.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ne.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 70 z dne 16. 10. 1998;
Ob-7305.

Premogovnik Velenje, d.d.

Ob-8512
1. Naročnik, poštni naslov: Premogov-

nik Velenje, javno podjetje za pridobivanje
lignita, d.d., Partizanska 78, 3320 Vele-
nje.

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

3. Datum izbire: 17. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): po razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Gorenje Indop, d.o.o., Par-
tizanska 12, 3503 Velenje.

6. (a) Kraj dobave: Premogovnik Vele-
nje, Partizanska 78, 3320 Velenje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: stiskalnica za ravnanje
ločnega podporja, 2 kosa.

7. Pogodbena vrednost: 29,400.000
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni podizvajl-
cev.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 31,635.000 SIT, 29,400.000 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: ne.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ne.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 70 z dne 16. 10. 1998;
Ob-7304.

Premogovnik Velenje, d.d.

Ob-8535
1. Naročnik, poštni naslov: Premogov-

nik Velenje, javno podjetje za pridobivanje
lignita, d.d., Partizanska 78, 3320 Vele-
nje.

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

3. Datum izbire: 17. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): po razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Gorenje Indop, d.o.o., Par-
tizanska 12, 3503 Velenje.

6. (a) Kraj dobave: Premogovnik Vele-
nje, Partizanska 78, 3320 Velenje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: podajalnik panel, 1 kos.

7. Pogodbena vrednost: 46,410.000
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni podiz-
vajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 48,900.000 SIT, 46,410.000 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: ne.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ne.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 70 z dne 16. 10. 1998;
Ob-7378.

Premogovnik Velenje, d.d.

Ob-8517
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom

Slovenije, d.d., 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 17. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): najnižja cena in upoštevanje
kriterijev in ostalih meril iz razpisne doku-
mentacije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Iskra Transmission, d.o.o.,
Stegne 11, 1000 Ljubljana.
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6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je

potrebno dobaviti: digitalni radiorelejni
sistemi  na  10  relacijah  zmogljivosti
4× in 16×2Mbit/s, antene in antenske
konstrukcije.

7. Pogodbena vrednost: 62,585.374
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 67,358.656 SIT, 62,585.374 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-6219.

Telekom Slovenije, d.d.

Št. 853-32/11-98 Ob-8518
1. Naročnik, poštni naslov: Dom sta-

rejših Hrastnik, Novi Log 4/A, 1430 Hrast-
nik.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti po 50. členu ZJN.

3. Datum izbire: 18. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): izpolnitev pogojev iz 10. in
11. člena navodil iz razpisne dokumentaci-
je; zagotavljanje 80% dobave artiklov po
vrsti in količini iz skupine oziroma pod-
skupine.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sposobnost po 50. členu
ZJN je priznana za obdobje 12 mesecev
ponudnikom:

1. ABC KGZ, Dol pri Hrastniku, B5,
2. ABC TGM Trbovlje, B1, B5,
3. Brumec-Ručigaj, Mengeš, A4, B3,
4. Emona Blagovni center Ljubljana,

A1,  A2,  A3,  A4,  B3,  B5,  C,  D2,  E,  F,
G, H, I,

5. Jagoda, Hrastnik, A1, A2,
6. Jata, Ljubljana, B2,
7. Kmečka zadruga Sevnica, B1, B4,
8. Kmetijska zadruga Laško, B1, B2,

B3, B4, B5,
9. Klasje, Celje, D1,
10. Ljubljanske  mlekarne,  Ljublja-

na, A4,
11. Mesarija Jurmes, Šentjur, B1,

B2, B4, B5,
12. Mesarija Strašek, Slovenske Ko-

njice, B1, B4,
13. Megim-Stelcom, Ljubljana, A3,

D2, E, G,
14. Mlekarna Celeia, Petrovče, A4,

C, D3,
15. Savinjski magazin, Žalec, A3,

B5, D2, E, F, G, H,
16. Savinjski kruhek, Žalec, D1,
17. Skladiščno transp. center, Ce-

lje, A3, D2, F, G, H,
18. TP Center, Celje, A3, D2, E, F,

G, H,
19. Tovarna olja Gea, Slovenska Bi-

strica, E,
20. Žito, d.d., Ljubljana, D1, D2, D3.

6. (a) Kraj dobave: Novi Log 4/A, 1430
Hrastnik.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: sukcesivna dobava živil
in materiala za prehrano po skupinah
oziroma podskupinah.

7. Pogodbena vrednost: 19,702.100
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 23.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– A1: 963.625 SIT, 870.850 SIT,
– A2: 1,920.000 SIT, 1,757.770 SIT,
– A3: 1,370.669 SIT, 1,142.680 SIT,
– A4: 595.001,20 SIT, 482.446,60

SIT,
– B1: 4,597.697 SIT, 3,621.045,20

SIT,
– B2: 1,161.395 SIT, 1,053.757 SIT,
– B3: 679.140 SIT, 514.500 SIT,
– B4: 2,171.432 SIT, 1,734.492 SIT,
– B5: 365.440 SIT, 200.000 SIT,
– C: 4,257.950 SIT, 3,130.426,15

SIT,
– D1: 1,246.666,60 SIT,

1,170.793,90 SIT,
– D2: 663.389 SIT, 511.786,05 SIT,
– D3: 382.233,20 SIT, 379.451,15

SIT,
– E: 535.184 SIT, 327.621 SIT,
– F: 1,594.909 SIT, 1,189.054,16

SIT,
– G: 172.478 SIT, 140.331 SIT,
– H: 1,120.996 SIT, 869.688 SIT,
– I: 268.270 SIT, 268.270 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: izva-
jalec sukcesivnih dobav bo tisti, ki bo za-
gotovil najnižjo ceno v obdobju.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 70 z dne 16. 10.
1998; Ob-7396.

13.
Dom starejših Hrastnik

Št. 091-4-6/98 Ob-8532
1. Naročnik, poštni naslov: Univerza v

Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za
sodno medicino, Korytkova 2, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 24. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): tehnično zmogljivejša kompa-
tibilna oprema, ustrezna cena, dobavni rok,
garancija in servisiranje aparata.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hermes Plus, d.d., Ljublja-
na, Štefanova 2.

6. (a) Kraj dobave: Medicinska fakulte-
ta, Inštitut za sodno medicino, Korytkova 2,
Ljubljana.

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

1. Plinski kromatograf z elektron-
sko pnevmatsko kontrolo, polnjene ko-
lone, FID detektor, Head-Space vzorče-
valnik, autoinjektor in

2. Masnoselektivni detektor, kva-
drupol, s kemijsko ionizacijo in pro-
gramsko.

7. Pogodbena vrednost:
21,900.696,36 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 21,900.696,36 SIT, 19,006.093 SIT.
11., 12.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 70 z dne 16. 10. 1998;
Ob-7308.

Medicinska fakulteta

Ob-8536
1. Naročnik, poštni naslov: RTH, d.o.o.,

Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 24. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire):
– ponudbena cena,
– dobavni rok,
– plačilni pogoji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Merkur Kranj.
6. (a) Kraj dobave: RTH obrat Hrastnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: viličar nosilnosti 6t – die-
sel pogon.

7. Pogodbena vrednost: 8,690.455,20
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,114.500 SIT, 7,293.462,75 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: 2 po-
nudbi sta bili neveljavni, 1 ponudba pa je
bila nepopolna.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 72 z dne 23. 10. 1998.

RTH Trbovlje

Št. 0048-308/47-98 Ob-8533
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za notranje zadeve Republike Slovenije,
Štefanova 2, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): poziv k oddaji ponud-
be, glede na sposobnost, priznano z jav-
nim razpisom za izbiro izvajalcev s pred-
hodnim ugotavljanjem sposobnosti za do-
bavo osnovnega materiala, za izdelavo
uniform ter za izdelavo vseh vrst policijskih
uniform in dodatkov (Ur. l. RS, št. 18/98).

3. Datum izbire: 14. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): v primeru, da naročnik ni iz-
bral izvajalca, se navede obrazložitev in raz-
log za zaključek postopka brez dodelitve
naročila: na poziv k oddaji ponudbe je pris-
pelo 9 veljavnih ponudb, od katerih sta bili
na odpiranju ponudb 2 ponudbi izločeni
zaradi formalne nepopolnosti. Naročnik je
pri ocenjevanju ponudb upošteval sešte-
vek doseženih točk, ki so jih ponudbe do-
segle na podlagi ponderiranih meril (za fi-
nančno stanje, za reference na področju
javnih naročil, za urejenost sistema kako-
vosti, garancijski rok, rok za odpravo na-
pak in za kvaliteto vzorca) ob podelitvi spo-
sobnosti na javnem razpisu za izbiro izva-
jalcev s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti ter seštevek doseženih točk na
podlagi ponderiranih meril, ki so jih ponud-
be dosegle (za ceno in dobavni rok) v tem
pozivu k ponudbi. Upoštevajoč vsa ponde-
rirana merila iz razpisne dokumentacije, je
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naročnik izbral najugodnejše ponudnike za
posamezne artikle oziroma točke iz razpi-
sne dokumentacije, in sicer:

– Uni & Forma, d.o.o., za artikle 1250,
1270-1, 1270-2, 2022, 2041, 2056,
1270-3, 2060, 2063, 2075, 2078 in
3001;

– Kroj, d.d., za artikle 2033, 2050,
2058 in 3005;

– Alpina Tovarna obutve, d.d., za artikle
6014, 6020 in 6050.

Za artikel 1200-11 nihče od ponudni-
kov ni predložil popolne ponudbe, zato za
ta artikel poziv ni uspel.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Uni & Forma, d.o.o., Mot-
nica 7, 1236 Trzin, Kroj, d.d., Tržaška c.
118, 1000 Ljubljana, Alpina Tovarna obu-
tve, d.d., Strojarska ul. 2, 4226 Žiri.

6. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za notra-
nje zadeve Republike Slovenije, Vodovod-
na 93/a, Ljubljana.

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

1. Našitek Policija – vezen, velik
(artikel 1200-11), 690 kosov,

2. Označba za bundo, plašč dež-
ni, anorak (artikel 1250), 910 kosov,

3. Naramke za pulover, srajco,
unif. del. (artikel 1270-1), 1020 parov,

4. Naramke za jopič vetrni, plašč
preh. (artikel 1270-2), 350 parov,

5. Naramke za suknjič svečani,
delovni (artikel 1270-3), 400 parov,

6. Uniforma delovna (artikel
2022), 600 kosov,

7. Podobleka termo (artikel
2033), 310 kosov,

8. Kombinezon delovni - UKS (ar-
tikel 2041), 50 kosov,

9. Jopič  vetrni  (artikel  2050),
180 kosov,

10. Suknjič delovni (artikel
2056), 50 kosov,

11. Obleka službena (artikel
2058), 450 kosov,

12. Hlače (artikel 2060), 4425 ko-
sov,

13. Krilo (artikel 2063), 200 ko-
sov,

14. Narokavniki beli (artikel
2075), 500 kosov,

15. Prevleka bela (artikel 2078),
1.000 kosov,

16. Kapa s ščitnikom - modra (toč-
ka 3001), 695 kosov,

17. Kapa planinska (artikel
3005), 430 kosov,

18. Čevlji terenski - VIBRAM pod-
plat (artikel 6014), 410 parov,

19. Čevlji polvisoki moški - Vibram
podplat (artikel 6020), 755 parov,

20. Čevlji nizki moški - poliuret.
podplat (artikel 6050), 385 parov.

7. Pogodbena vrednost:
– 29,659.815 SIT (UNI & Forma,

d.o.o.),
– 14,767.800 SIT (Kroj, d.d.),
– 14,794.900 SIT (Alpina, Tovarna

obutve, d.d.).
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: s podizva-
jalci nastopa ponudnik Uni & Forma,
d.o.o., in sicer v vrednosti 18,496.630
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
Za artikel 1250: 445.900 SIT, 385.840

SIT,
Za artikel 1270-1: 1,009.800 SIT,

989.400 SIT,
Za artikel 1270-2: 346.500 SIT,

339.500 SIT,
Za artikel 2022: 6,840.000 SIT,

5,400.000 SIT,
Za artikel 2033: 2,201.000 SIT,

2,126.600 SIT,
Za artikel 2041: 791.000 SIT, 646.000

SIT,
Za artikel 2050: 1,469.700 SIT,

1,458.000 SIT,
Za artikel 2056: 620.000 SIT, 557.000

SIT,
Za artikel 1270-3: 396.000 SIT,

388.000 SIT,
Za artikel 2060: 16,934.475 SIT,

15,664.500 SIT,
Za artikel 2063: 708.000 SIT, 628.000

SIT,
Za artikel 2058: 13,757.000 SIT,

10,505.000 SIT,
Za artikel 2075: 313.500 SIT, 275.000

SIT,
Za artikel 2078: 760.000 SIT, 513.000

SIT,
Za artikel 3001: 2,230.950 SIT,
1,932.100 SIT,
Za artikel 3005: 675.100 SIT, 666.500

SIT,
Za artikel 6014: 5,699.000 SIT,

5,084.000 SIT,
Za artikel 6020 9,739.500 SIT,

8,078.500 SIT,
Za artikel 6050: 1,886.500 SIT,

1,632.400 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 18 z dne 6. 3.
1998, Ob-1056.

13. Datum poziva k oddaji ponudbe:
8. 7. 1998.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0048-308/47-98 Ob-8534
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za notranje zadeve Republike Slovenije,
Štefanova 2, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): poziv k oddaji ponud-
be, glede na sposobnost, priznano z jav-
nim razpisom za izbiro izvajalcev s pred-
hodnim ugotavljanjem sposobnosti za do-
bavo osnovnega materiala, za izdelavo
uniform ter za izdelavo vseh vrst policijskih
uniform in dodatkov (Ur. l. RS, št. 18/98)
in delnim ponovnim javnim razpisom za iz-
biro izvajalcev s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti za dobavo osnovnega mate-
riala, za izdelavo uniform ter za izdelavo
vseh vrst policijskih uniform in dodatkov
(Ur. l. RS, št. 45/98).

3. Datum izbire: 15. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): v primeru, da naročnik ni iz-
bral izvajalca, se navede obrazložitev in raz-
log za zaključek postopka brez dodelitve
naročila: na poziv k oddaji ponudbe je pris-
pelo 16 veljavnih ponudb, od katerih je

bila na odpiranju ponudb 1 ponudba izlo-
čena zaradi formalne nepopolnosti. Naroč-
nik je pri ocenjevanju ponudb upošteval
seštevek doseženih točk, ki so jih ponud-
be dosegle na podlagi ponderiranih meril
(za finančno stanje, za reference na po-
dročju javnih naročil, za urejenost sistema
kakovosti, garancijski rok, rok za odpravo
napak in za kvaliteto vzorca) ob podelitvi
sposobnosti na javnem razpisu za izbiro
izvajalcev s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti in na delnem ponovnem javnem
razpisu za izbiro izvajalcev s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti ter seštevek do-
seženih točk na podlagi ponderiranih me-
ril, ki so jih ponudbe dosegle (za ceno in
dobavni rok) v tem pozivu k ponudbi. Upo-
števajoč vsa ponderirana merila iz razpisne
dokumentacije, je naročnik izbral najugod-
nejše ponudnike za posamezne artikle ozi-
roma točke iz razpisne dokumentacije, in
sicer:

– Tekstina, d.d., za artikel 1021;
– Uni & Forma, d.o.o., za artikle 2003,

2007, 2018 in 2055-2;
– Univerzale, d.d., za artikel 2014;
– Arex, d.o.o., za artikel 2033;
– Modna  kravata  Gjergjek  –  Gjergjek

Sandra,  s.p.  za  artikla  2070.1  in
2070.2;

– Pletilstvo Jakopina – Kepic Mija, s.p.,
za artikel 2105;

– Polzela Tovarna nogavic, d.d., za arti-
kla 2132-1 in 2132-2;

– Kroj, d.d., za artikel 3001;
– Toko - Line, d.d., za artikel 8001;
– Rock-Rok Zelinka, s.p. za artikel

8015.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– Tekstina, d.d., Tovarniška 15, Aj-

dovščina,
– Uni & Forma, d.o.o., Motnica 7, Tr-

zin,
– Univerzale, d.d., Slamnikarska 4,

Domžale,
– Arex, d.o.o., Trubarjeva 7, Šentjer-

nej,
– Modna kravata Gjergjek – Gjergjek

Sandra, s.p., Ivana Regenta 29, Murska
Sobota,

– Pletilstvo Jakopina – Kepic Mija, s.p.,
Dvorje 22, Cerklje na Gorenjskem,

– Polzela tovarna nogavic, d.d., Polze-
la 171, Polzela,

– Kroj, d.d., Tržaška c. 118, Ljubljana,
– Toko-Line, d.d., Slamnikarska 1,

Domžale,
– Rock-Rok Zelinka, s.p., Vojkova 58,

Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za notra-

nje zadeve Republike Slovenije, Vodovod-
na 93/a, Ljubljana.

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

1. Podobleka termo (artkel
2033), 255 kosov,

2. Pulover letni (artikel 2105),
100 kosov,

3. Plašč  dežni  (artikel  2003),
210 kosov,

4. Bunda modra (artikel 2007),
800 kosov,

5. Anorak dežni (artikel 2018),
900 kosov,
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6. Suknjič svečan-dvoredni (arti-
kel 2055-2), 10 kosov,

7. Kapa s ščitnikom-modra (arti-
kel 3001), 100 kosov,

8. Nogavice letne (artikel
2132-1), 1.000 parov,

9. Nogavice zimske (artikel
2132-2), 9.740 parov,

10. Tkanina za srajce siva-armira-
na (artikel 1021), 1.000 m,

11. Nahrbtnik  (artikel  8001),
105 kosov,

12. Podloga za spalno vrečo (arti-
kel 8015), 105 kosov,

13. Kravata modra-regatka (arti-
kel 2070-1), 4.000 kosov,

14. Kravata modra-samovezna
(artikel 2070-2), 550 kosov,

15. Vetrovka s podlogo - UKS (ar-
tikel 2014), 350 kosov.

7. Pogodbena vrednost:
– 750.000 SIT (Tekstina, d.d.),
– 26,567.400 SIT (Uni & Forma,

d.o.o.),
– 5,755.000 SIT (Univerzale, d.d.),
– 1,632.000 SIT (Arex, d.o.o.),
– 2,585.750 SIT (Modna kravata Gjerg-

jek – Gjergjek Sandra, s.p.),
– 469.000 SIT (Pletilstvo Jakopina - Ke-

pic Mija, s.p.),
– 3,265.700 SIT (Polzela, Tovarna no-

gavic, d.d.),
– 270.000 SIT (Kroj, d.d.),
– 279.825 SIT (Toko-Line, d.d.),
– 310.800 SIT (Rock-Rok Zelinka,

s.p.).
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: osebam
(podatke od 4. do 10. točke navesti za
vsako pogodbo posebej, če je bilo naroči-
lo oddano po delih!): s podizvajalci nasto-
pa ponudnik Uni & Forma, d.o.o., in sicer
v vrednosti 11,434.000 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 16.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
Za artikel 1021: 750.000 SIT, 750.000

SIT,
Za artikel 2003: 2,961.000 SIT,

2,515.800 SIT,
Za artikel 2007: 14,880.000 SIT,

14,509.600 SIT,
Za artikel 2014: 8,785.000 SIT,

5,775.000 SIT,
Za artikel 2018: 10,755.000 SIT,

9,405.000 SIT,
Za artikel 2033: 1,749.300 SIT,

1,632.000 SIT,
Za artikel 2055-2: 151.400 SIT,

137.000 SIT,
Za artikel 2070-1: 3,091.200 SIT,

1,996.000 SIT,
Za artikel 2070-2: 386.925 SIT,

365.750 SIT,
Za artikel 2105: 469.000 SIT, 380.000

SIT,
Za artikel 2132-1: 295.000 SIT,

240.000 SIT,
Za artikel 2132-2: 2,970.700 SIT,

2,970.700 SIT,
Za artikel 3001: 278.000 SIT, 270.000

SIT,
Za artikel 8001: 393.750 SIT, 279.825

SIT,

Za artikel 8015 330.750 SIT, 310.800
SIT.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 18, z dne 6. 3.
1998,  objava  št.  1056  in  Uradni  list
RS,  št.  45,  z  dne  12.  6.  1998,  objava
št.  3521.

13. Datum poziva k oddaji ponudbe:
1. 9. 1998.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0048-308/48-98 Ob-8537
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za notranje zadeve Republike Slovenije,
Štefanova 2, 1501 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejših ponudni-
kov (3. člen ZJN): poziv k oddaji ponudbe
za dobavo informacijske, strojne in pro-
gramske opreme, glede na sposobnost,
priznano z javnim razpisom za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti izvajalcev, proizvajalcev, dobaviteljev
in vzdrževalcev telekomunikacijske opre-
me, opreme tehničnega varovanja, infor-
macijske opreme, informacijsko telekomu-
nikacijskih kabelskih sistemov in sistemov
za neprekinjeno napajanje (Ur. l. RS, št.
18/98 in Ur. l. RS, št. 22/98).

3. Datum izbire: 19. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire); v primeru, da naročnik ni iz-
bral izvajalca, se navede obrazložitev in raz-
log za zaključek postopka brez dodelitve
naročila: na poziv k oddaji ponudbe je pris-
pelo 10 veljavnih ponudb, za katere je bilo
na odpiranju ponudb ugotovljeno, da so
vse formalno popolne. Naročnik je pri oce-
njevanju ponudb upošteval seštevek dose-
ženih točk, na podlagi ponderiranih meril,
ki so jih ponudbe dosegle (za vzdrževanje
in servisiranje v garancijskem in pogaran-
cijskem roku ter zagotavljanje rezervnih de-
lov na področju Republike Slovenije; za
kadrovsko zasedbo ponudnika za predmet
javnega razpisa; za ustrezne ateste; za ISO
9000; za poslovanje v Sloveniji v prete-
klem letu za predmet javnega razpisa; za
poslovno zanesljivost dobavitelja in dose-
danje izkušnje pri poslovanju; za čas ob-
stoja na SLO trgu za predmet javnega raz-
pisa; za reference doma in v tujini in doka-
zila o zastopstvu oziroma poslovnem od-
nosu s principalom) ob podelitvi
sposobnosti na javnem razpisu za izbiro
izvajalcev s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti ter seštevek doseženih točk na
podlagi ponderiranih meril, ki so jih ponud-
be dosegle (za kvaliteto, zanesljivost,
ustreznost tehničnim zahtevam ter kompa-
tibilnost z delujočo opremo in sistemi; za
ceno opreme, plačilne pogoje in dobavni
roki ter šolanje in svetovanje uporabniku in
predloženo strokovno literaturo), v tem po-
zivu k ponudbi. Upoštevajoč vsa ponderi-
rana merila iz razpisne dokumentacije, je
naročnik izbral najugodnejše ponudnike za
posamezne točke iz razpisne dokumenta-
cije, in sicer:

– Intertrade ITS d.d. za točke: A1-A8,
A11, A15-A17, A20, A22-A27, A29, A31-
A33, A36, A37, B2, B4-B6, B10-B17,
B24, B27, B29, B31, B35, B37, B38,
C2, C3 in C5-C7;

– Simt d.o.o. za točke: A9, A10,
A12-A14, A19, A21, B1, B7, B9, B18,
B23, B28, B30, B32, in B34;

– Unistar d.o.o. za točki A18 in A28;
– Marand d.o.o. za točke: B8 in

B19-B21;
– Repro d.o.o. za točki C1 in C4.
Zaradi ustreznejše tehnične rešitve z že

obstoječo opremo se opreme pod točkami
A30, A34, A35, B3, B25 in B26 ne nabavi.

Opreme za točke B22, B33 in B36 ni
ponudil nihče od ponudnikov, zato poziv
za te točke ni uspel.

5. Ime in naslov izvajalcev, katerim je
bilo naročilo dodeljeno:

Intertrade ITS d.d., Kolodvorska 9,
1000 Ljubljana,

Simt d.o.o., Industrijska c. 5, 1290
Grosuplje,

Unistar d.o.o., Slomškova 27-29, 1000
Ljubljana,

Marand d.o.o., Cesta v Mestni log 55,
1000 Ljubljana,

Repro d.o.o., Šmartinska 106, 1001
Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za notra-
nje zadeve Republike Slovenije, Vodovod-
na 93/a, Ljubljana.

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

Sklop A (delovne postaje, strežniki,
pribor in adapterji):

– točke A1-A10 in A12-A14: delovne
postaje, 330 kosov,

– točka A11: omrežni računalnik, 2
kosa,

– točki A15 in A16: stikalo Ethernet,
20 kosov,

– točka A17: uplink modul za stikalo, 8
kosov,

– točka A18: konverter za stikalo, 8 ko-
sov,

– točka A19: Ethernet HUB, 4 kosi,
– točka A20: Token Ring pasivni MAU,

8 kosov,
– točka A21: zunanja SCSI/Parallel MO

enota, 2 kosa,
– točke A22-A27: razširitev RAM pom-

nilnika, 12 kosov,
– točka A28: ATM kartica, 2 kosa,
– točka A29: strojna oprema za video-

konferenco na osebnih računalnikih s PCI
arhitekturo, 10 kosov,

– točka A31: modem s programsko
podporo, 2 kosa,

– točka A32: Token Ring Adapter s pro-
gramsko podporo, 2 kosa,

– točka A33: tračna enota (interna), 1
kos,

– točki A36 in A37: Ethernet kartice,
150 kosov.

Sklop B (programska oprema):
– točka B1: protivirusna zaščita za Lo-

tus Notes, 4 kosi,
– točka B2: Microsoft Windows NT CAL

licenca, 100 kosov,
– točka B4: programska oprema za sti-

skanje datotek, 20 kosov,
– točka B5: IBM VisualAge generator

server, 1 kos,
– točka B6: IBM VisualAge generator

developer, 1 kos,
– točka B7: Iris development options

5.3 za Irix 5.3 OS, 1 kos,
– točka B8: RedHat Linux 5.1, 1 kos,
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– točka B9: programska oprema za pre-
nos podatkov med dvema računalnikoma
preko paralelnega vmesnika, 20 kosov,

– točka B10: IBM Universal Database
Server, 1 kos,

– točka B11: IBM Netfinity Manager, 1
kos,

– točka B12: IBM Netfinity Services, 10
kosov,

– točka B13: IBM OS/2 Warp Server,
2 kosa,

– točka B14: razvojno orodje za razvoj
JAVA aplikacij, 1 kos,

– točka B15: programski jezik REXX za
Win95/NT, 2 kosa,

– točka B16: Delphi 4.0 Professional
za Win95/NT, 1 kos,

– točka B17: orodje za pripravo raznih
poročil, 1 kos,

– točka B18: telefonski imenik Sloveni-
je za PC DOS, 1 kos,

– točka B19: Angleško-slovenski in Slo-
vensko-angleški slovar za PC DOS, 1 kos,

– točka B20: Nemško-slovenski in Slo-
vensko-nemški slovar za PC DOS, 1 kos,

– točka B21: črkovalnik za MS Word
6.0, 1 kos,

– točka B23: Netscape Communicator
Professional Edition, 5 kosov,

– točka B24: Host On Demand, 2 kosa,
– točka B27: MS Office Standard slo-

venski (MOLP C), 100 kosov,
– točka B28: programska oprema za

videokonferenco na osebnih računalnikih,
2 kosa,

– točka B29: Lotus Notes desktop od-
jemalec, 20 kosov,

– točka B30: MS Project za Win95, 15
kosov,

– točka B31: Corel Draw 8, nadgradnja
s Corel Draw 5, 15 kosov,

– točka B32: Floorplan PLUS 3D, 26
kosov,

– točka B34: ArcWiew 3.1 Win95/NT,
1 kos,

– točka B35: ABC Flow Charter za
Win95/NT, 6 kosov,

– točka B37: IBM Communications Ser-
ver za Win NT, 2 kosa,

– točka B38: ADSM 1x za Win NT, 1x
za Warp Server (1 strežniška in 1 odjemal-
ska licenca), 2 kosa.

Sklop C (tiskalniki):
– točke C1-C5: tiskalnik, 185 kosov,
– točki C6 in C7: tiskalnik s kartico za

vključitev v Token Ring omrežje, 13 kosov.
7. Pogodbena vrednost:
127,915.380 SIT, brez prometnega

davka (Intertrade ITS d.d.),
18,481.507 SIT, brez prometnega dav-

ka (SIMT d.o.o.),
1,652.038 SIT, brez prometnega dav-

ka (Unistar d.o.o.),
1,214.768 SIT, brez prometnega dav-

ka (Marand d.o.o.),
5,685.820 SIT, brez prometnega dav-

ka (Repro d.o.o.).
8. Vrednosti naročil, ki jih bodo izbrani

ponudniki oddali podizvajalcem ali tretjim
osebam (podatke od 4. do 10. točke na-
vesti za vsako pogodbo posebej, če je bilo
naročilo oddano po delih!): nihče od po-
nudnikov ne nastopa s podizvajalcem.

9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednosti najvišjih in najnižjih po-

nudb:

Točka Vrednost Vrednost
najnižje ponudbe najvišje ponudbe

(v SIT, brez (v SIT, brez
prometnega davka) prometnega davka)

A1 6,965.725 7,813.000
A2 15,853.600 19,154.450
A3 6,999.750 8,459.200
A4 26,723.200 32,540.300
A5 17,758.800 21,695.040
A6 6,090.540 8,570.445
A7 1,913.875 2,719.830
A8 1,750.130 1,907.000
A9 1,790.688 2,109.820
A10 3,696.678 3,995.508
A11 346.000 705.718
A12 1,603.560 2,256.492
A13 3,642.156 5,809.456
A14 3,642.156 5,580.498
A15 2,825.400 4,520.820
A16 1,508.100 2,184.500
A17 718.976 1,475.600
A18 1,475.600 1,475.600
A19 35.040 516.400
A20 682.560 858.160
A21 231.702 231.702
A22 41.072 54.764
A23 23.780 31.946
A24 11.890 15.973
A25 11.890 15.973
A26 23.440 30.542
A27 47.560 51.606
A28 176.438 176.438
A29 471.900 802.630
A30 - -
A31 41.600 73.022
A32 58.240 120.766
A33 190.760 470.000
A34 - -
A35 - -
A36 140.000 1,342.800
A37 740.000 1,142.000
B1 26.400 380.052
B2 478.500 635.000
B3 - -
B4 3.117 (za 1 enoto) 18.249 (za 1 enoto)
B5 88.100 90.972
B6 282.380 875.200
B7 275.637 439.669
B8 23.100 23.100
B9 614.620 614.620
B10 781.120 974.880
B11 73.300 109.326
B12 52.800 57.460
B13 263.880 319.680
B14 251.200 402.830
B15 53.800 66.240
B16 94.133 141.200
B17 60.900 68.520
B18 3.300 3.300
B19 403.208 403.208
B20 456.000 456.000
B21 332.460 332.460
B22 - -
B23 28.145 92.400
B24 39.360 65.360
B25 - -
B26 - -
B27 5,728.000 6,662.000
B28 774.530 774.530
B29 242.400 507.520
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Točka Vrednost Vrednost
najnižje ponudbe najvišje ponudbe

(v SIT, brez (v SIT, brez
prometnega davka) prometnega davka)

B30 973.965 1,453.335
B31 684.750 982.800
B32 151.424 480.480
B33 - -
B34 135.882 354.000
B35 304.686 421.800
B36 - -
B37 225.920 269.724
B38 203.200 227.270
C1 4,169.830 5,762.050
C2 5,045.600 11,728.000
C3 2,932.000 16,543.080
C5 192.500 1,860.990
C6 2,590.640 2,947.920
C7 2,055.900 3,878.265

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

3. Datum izbire: 23. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– višina ponudbene cene, višina odbitne

franšize,
– finančno stanje ponudnika,
– celovitost zavarovanja,
– razširjenost poslovne mreže,
– rok likvidacije škode in plačila,
– plačilni pogoji premij,
– potrjene reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Zavarovalnica Triglav, d.d.,
Miklošičeva cesta 19, Ljubljana.

6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: premoženjsko in avtomo-
bilsko zavarovanje, na naslednjih lokaci-
jah Elektro - Slovenija, d.o.o.:

– Ljubljana,
– Elektroprenosi: Divača, Nova Gorica,

Beričevo, Maribor in Podlog.
7. Pogodbena vrednost: 36,500.591

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 64,647.331,84 SIT, 36,500.591 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 69 z dne 9. 10. 1998, Ob-7173.

Elektro - Slovenija, d.o.o.

Št. 81-33/557 Ob-8550
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro - Slo-

venija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 9. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):

– skupna ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– potrjene pozitivne reference,
– tehnični pogoji,
– ISO standard,
– neurejenost ponudbene dokumenta-

cije.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: C&G, d.o.o., Riharjeva 38,
Ljubljana.

6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: RTP 110/20/10 kV Gori-
ca dobava opreme lastne rabe.

7. Pogodbena vrednost: 11,943.750
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 11,346.563
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,695.986 SIT, 11,943.750 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 69 z dne 9. 10. 1998, Ob-7080.

Elektro - Slovenija, d.o.o.

Št. 8111-1998/2086 Ob-8551
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro - Slo-

venija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, tele-
faks 061/174-25-62.

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

3. Datum izbire: 18. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izvajalec je bil izbran na podlagi
meril, ki so bila objavljena v razpisni doku-
mentaciji, in sicer na podlagi ponudbene
cene 30%, plačilnih pogojev 4% in tehnič-
nih pogojev 66%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Merkur, d.d., Trgovina na
debelo, Cesta na Okroglo 7, Naklo.

6. (a) Kraj dobave: RTP Beričevo.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava in montaža siste-
ma neprekinjenega napajanja za potre-
be EBU Beričevo, izdelava projekta nad-
zornega sistema in vključitev sistema v
obratovanje.

7. Pogodbena vrednost: 39,950.468
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 39,950.468 SIT, 35,881.410,60 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 63 z dne 18. 9. 1998.

Elektro - Slovenija, d.o.o.

Št. 440/98 Ob-8581
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom Trbovlje, Rudarska cesta 12, Trbovlje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti.

3. Datum izbire: 18. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ustreznost ponudb razpisnim po-
gojem.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 18, z dne 6. 3.
1998, objava št. 1057 in Uradni list RS,

št. 22, z dne 20. 3. 1998, objava št. 1287
(popravek).

13. Datum poziva k oddaji ponudbe:
18. 8. 1998.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 920-32/98 Ob-8545
1. Naročnik, poštni naslov: Agencija Re-

publike Slovenije za plačilni promet, Tržaška
16, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 13. 11. 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: popolnost ponudbe, finančno stanje
ponudnika, kvaliteta, garancija, cena in re-
ference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno:

a) Lancom, d.o.o., Tržaška 63, 2000
Maribor,

b) Zelinka & sinovi, d.o.o., Linhartova
17, 1000 Ljubljana.

6. a) Kraj dobave: organizacijske enote
naročnika.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti:

a) 40 kosov mrežnih strežnikov,
b) 150 kosov osebnih računalni-

kov.
7. Pogodbena vrednost:
a) 28,114.522 SIT,
b) 26,617.500 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 18.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
a) 35,391.825 SIT, 18,631.200 SIT,
b) 43,977.465 SIT, 22,134.900 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 69 z dne 9. 10. 1998, Ob-7163.

Agencija RS za plačilni promet

Št. 81-30/42 Ob-8549
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro - Slo-

venija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Mariborske lekarne, p.o.,
Farmadent, Zagrebška 91, Maribor; Sano-
labor Leskoškova 4, Ljubljana, Kemofarma-
cija, Cesta na brdo 100, Ljubljana, Simps S
Motnica 3, Trzin, Dentacom, Efenkova 61,
Velenje.

6. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom Tr-
bovlje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: obvezilni in sanitetni ma-
terial.

7. Pogodbena vrednost: 6,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10.
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: Uradni list RS, št. 69 z dne 9. 10.
1998, Ob-7098.

13.
Zdravstveni dom Trbovlje

Št. 440/98 Ob-8582
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom Trbovlje, Rudarska cesta 12, Trbovlje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti.

3. Datum izbire: 18. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ustreznost ponudb razpisnim po-
gojem.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Mariborske lekarne, p.o.,
Farmadent, Zagrebška 91, Maribor; Sano-
labor Leskoškova 4, Ljubljana, Kemofarma-
cija, Cesta na brdo 100, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom Tr-
bovlje.

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

7. Pogodbena vrednost: 10,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10.
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: Uradni list RS, št. 69 z dne 9. 10.
1998, Ob-7099.

13.
Zdravstveni dom Trbovlje

Št. 440/98 Ob-8583
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom Trbovlje, Rudarska cesta 12, Trbovlje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti.

3. Datum izbire: 18. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ustreznost ponudb razpisnim po-
gojem.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Mariborske lekarne, p.o.,
Farmadent, Zagrebška 91, Maribor; Sano-
labor Leskoškova 4, Ljubljana, Kemofarma-
cija, Cesta na brdo 100, Ljubljana, Denta-

com, Efenkova 61, Velenje, Interdent, Tr-
noveljska cesta 9, Celje.

6. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom Tr-
bovlje.

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

7. Pogodbena vrednost: 9,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10.
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: Uradni list RS, št. 69 z dne 9. 10.
1998, Ob-7100.

13.
Zdravstveni dom Trbovlje

Ob-8586
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, d.d., 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): najnižja cena z upoštevanjem
ostalih meril iz razpisne dokumentacije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Iskra Elektrozveze Tran-
smission, d.o.o., za novogradnje in Ma-
sterline, d.o.o., za dogradnje predmetnih
sistemov.

6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: SDH sistemi prenosa ob-
močnih zank in povezav.

7. Pogodbena vrednost: 80,000.000
SIT in 74,000.000 SIT (v ceni upoštevano
povečanje obsega objekta v skladu z razpi-
sno dokumentacijo).

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 131,000.000 SIT (brez davka),
110,000.000 SIT (brez davka).

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 52 z dne 24. 7. 1998; Ob-5042.

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

Ob-8587
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, d.d., 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): najnižja cena z upoštevanjem
ostalih meril iz razpisne dokumentacije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Iskra Elektrozveze Transmis-
sion, d.o.o., za novogradnje in Masterline,
d.o.o., za dogradnje predmetnih sistemov.

6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: SDH sistemi prenosa
skupnega pomena v Republiki Sloveniji.

7. Pogodbena vrednost: 137,000.000
SIT in 8,000.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
140,000.000 SIT (brez davka na opremo),
139,000.000 SIT (brez davka na opremo).

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 51 z dne 17. 7. 1998; Ob-4775.

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

Ob-8588
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, d.d., 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): najnižja cena z upoštevanjem
ostalih meril iz razpisne dokumentacije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Masterline, d.o.o.

6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: SDH sistemi prenosa
mestnih zank.

7. Pogodbena vrednost: 149,000.000
SIT (v ceni upoštevano povečanje obsega
objekta v skladu z razpisno dokumentacijo).

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 167,000.000 SIT (brez davka),
113,000.000 SIT (brez davka).

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 51 z dne 17. 7. 1998; Ob-4776.

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

Št. 8420 Ob-8589
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slo-

venije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Ma-
ribor.

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

3. Datum izbire: 25. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, strokovna ocena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– Fema, d.o.o., Nova vas 115a, 2250

Ptuj (predalčniki, izpost. nabiralniki),
– Plenus, d.o.o., Regentova 20, 2000

Maribor (poštni nabiralniki dostavnik),
– Metalka trgovina Ljubljana, Šmartinska

152, 1000 Ljubljana (hišni predalčniki).
6. (a) Kraj dobave: franko razloženo cen-

tralno skladišče Ljubljana in Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
– 3500 kosov hišnih predalčnikov,
– 40 kosov na ključ poštnih nabiral-

nikov,
– 64 kosov polavtomatskih poštnih

nabiralnikov,
– 29 kosov samostoječih poštnih,
– 13 kosov izpostavljenih poštnih na-

biralnikov,
– 461 kosov izpostavljenih predalč-

nikov,
– 250 kosov dostavnikov.
7. Pogodbena vrednost:
– 11,454.563,70 SIT (Fema, d.o.o.,

Ptuj),



Stran 7460 / Št. 81-82 / 4. 12. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

– 13,382.000 SIT (Plenus, d.o.o., Ma-
ribor),

– 4,780.000 SIT (Metalka trgovina Ljub-
ljana).

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 36,100.000 SIT, 30,030.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 69 z dne 9. 10. 1998; Ob-7120.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 8420 Ob-8590
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slo-

venije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Ma-
ribor.

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

3. Datum izbire: 23. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Chemo, d.o.o., trgovsko in
proizvodno podjetje, d.d., Maistrova 10,
Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: PC Ljubljana, Cesta v
Mestni log 10, 1000 Ljubljana.

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

7. Pogodbena vrednost: 30,030.000 SIT
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 36,100.000 SIT, 30,030.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 70 z dne 16. 10. 1998;
Ob-7315.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 8420 Ob-8591
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: 23. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): rabat in skonto.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Eco Oil Company, d.o.o.,
Tržaška 37a, 2000 Maribor.

6. (a) Kraj dobave: franko kupec razto-
čeno.

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

7. Pogodbena vrednost: 28,073.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 30,158.040 SIT, 28,073.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 70 z dne 16. 10. 1998;
Ob-7314.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-8592
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Celje, Oblakova 5, Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti po 50. členu ZJN.

3. Datum izbire: 20. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merilo za dodelitev naročila je
končna cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

A) RTG filmi
Sposobnost se prizna naslednjim ponud-

nikom:
1. Interexport Ljubljana, Slovenska

54/VII, Ljubljana,
2. Sanolabor, d.d., Leskovškova 4,

Ljubljana,
3. Impakta, d.d., Kersnikova 2, Ljub-

ljana,
4. Kemofarmacija, d.d., Cesta na br-

do 100, Ljubljana,
5. Auremiana, d.o.o., Partizanska

109, Sežana,
6. Simpss, d.o.o., Motnica 3, Trzin,
7. Emporio Medical, d.o.o., Prešer-

nova 5, Ljubljana.
B) RTG potrošni material
Sposobnost se prizna naslednjim ponud-

nikom:
1. Thomy Frey East, d.o.o., Bratov

Učakar 102, Ljubljana,
2. Sanolabor, d.d., Leskovškova 4,

Ljubljana,
3. Impakta, d.d., Kersnikova 2, Ljub-

ljana,
4. Johnson & Johnson S.E., Dunaj-

ska 22, Ljubljana,
5. Auremiana, d.o.o., Partizanska

109, Sežana,
6. Emporio Medical, d.o.o., Prešer-

nova 5, Ljubljana,
7. Gopharm, d.d., Sedejeva 2, Nova

Gorica.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica

Celje, Oblakova 5, Celje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: RTG material.
7. Pogodbena vrednost: bo definirana

ob konkretnem naročilu.
8.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65 z dne 25. 9. 1998;
Ob-6843.

Splošna bolnišnica Celje

Št. 402-04-77/98 Ob-8613
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Ser-
vis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a,
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 5. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– usposobljenost in sposobnost ponud-

nika za realizacijo razpisanih del,

– konkurenčnost cen,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe del – dobavni rok,
– garancijski pogoji,
– druge ugodnosti, ki jih ponudnik nudi

naročniku.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
1. točka: – Revoz, d.d., Belokranjska c.

Novo mesto,
– Suzuki Odar, d.o.o., Jana Husa 1a,

Ljubljana,
– AC, Avto Triglav, d.o.o., Dunajska 122,

Ljubljana;
2, točka: – Revoz, d.d., Belokranjska

c., Novo mesto,
– Suzuki Odar, d.o.o., Jana Husa 1a,

Ljubljana,
– AC, Avto Triglav, d.o.o., Dunajska 122,

Ljubljana.
Predmet javnega naročila:
1. točka: odkup rabljenih osebnih vozil,
2. točka: dobava novih osebnih vozil.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana in drugi

kraji.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
– 1. točka: odkup rabljenih osebnih

vozil:
– Revoz, d.d., Belokranjska c. Novo me-

sto – 103 rabljena osebna vozila;
– Suzuki Odar, d.o.o., Jana Husa 1a,

Ljubljana – 8 rabljenih osebnih vozil,
– AC, Avto Triglav, d.o.o., Dunajska 122,

Ljubljana – 48 rabljenih osebnih vozil;
– 2. točka: dobava novih osebnih

vozil
– Revoz, d.d., Belokranjska c. Novo me-

sto – 44 novih osebnih vozil,
– Suzuki Odar, d.o.o., Jana Husa 1a,

Ljubljana – 2 novi osebni vozili,
– AC, Avto Triglav, d.o.o., Dunajska 122,

Ljubljana – 14 novih osebnih vozil.
7. Pogodbena vrednost:
1. točka:
– Revoz, d.d., Belokranjska c. Novo me-

sto – 30,530.000 SIT,
– Suzuki Odar, d.o.o., Jana Husa 1a,

Ljubljana – 3,600.000 SIT,
– AC, Avto Triglav, d.o.o., Dunajska 122,

Ljubljana – 10,548.361 SIT;
2. točka:
– Revoz, d.d., Belokranjska c. Novo me-

sto – 76,304.350 SIT,
– Suzuki Odar, d.o.o., Jana Husa 1a,

Ljubljana – 9,000.000 SIT,
– AC, Avto Triglav, d.o.o., Dunajska 122,

Ljubljana – 26,428.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost  najvišje  in  najnižje  po-

nudbe:
1. točka: 54,705,000 SIT, 49,835.895

SIT,
2. točka: 196,312.664 SIT,

36,683.200 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65 z dne 25. 9. 1998, Ob-6854
in popravek Uradni list RS, št. 67 z dne
2. 10. 1998, Ob-7018.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade
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ZJN-03-GD - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa gradbenih del

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa gradbenih del po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 2303-3/98 Ob-8462
1. Naročnik, poštni naslov: Stanovanjski

sklad Republike Slovenije, Poljanska 31,
1001 Ljubljana, p.p. 2044.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis gradbenih
del brez omejitev.

3. Datum izbire: 12. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cigrad, d.o.o., Ravne 103c,
Šoštanj.

6. (a) Vrsta in obseg dodeljenih
gradbenih del ter kraj izvedbe: izvedba pri-
ključkov na komunalne vode – primarni
toplovodni priključek in nizkonapetost-
ni kabelski priključek.

7. Pogodbena vrednost: 19,681.427 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 20,521.594 SIT, 19,681.427 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 72 z dne 23. 10. 1998;
Ob-7508.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije

Št. 226/20 Ob-8463
1. Naročnik, poštni naslov: Soške elek-

trarne Nova Gorica, d.o.o., Erjavčeva 20,
5000 Nova Gorica.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): 3/1 člen prva alinea
ZJN.

3. Datum izbire: 14. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: VGP Soča, p.o., Nova Gori-
ca.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba obrežnega
zavarovanja na Soči v območju Solkan-
skega praga.

7. Pogodbena vrednost: 32,025.412,10
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 47,924.251 SIT, 40,892.432,90 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 61 z dne 4. 9. 1998.

SENG, d.o.o., Nova Gorica

Št. 34300-0068/95 Ob-8464
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Sev-

nica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.

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

3. Datum izbire: 11. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ponudbene cene in kalkulantske os-

nove,
– plačilni pogoji in ugodnosti,
– reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: VGP Novo mesto, p.o., Tr-
dinova 23, 8000 Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija plazu na ce-
sti Podvrh – odcep Klenovšek.

7. Pogodbena vrednost: 6,089.123 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,270.115 SIT, 5,612.274,30 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 73 z dne 30. 10. 1998.

Občina Sevnica

Ob-8465
1. Naročnik, poštni naslov: Župnija Bel-

tinci, Mladinska ul. 4, 9231 Beltinci.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 10. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, plačilni pogoji, izvedbeni
roki.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

a) Tesarstvo Mertük Janez, s.p., Braton-
ci 152/a, 9231 Beltinci – za izvedbo tesar-
skih del;

b) Grad-Teh, Ivan Graj, s.p., Gornja Bi-
strica 57, 9232 Črenšovci – za izvedbo
kleparskih del.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: tesarska in kleparska
dela na prizidku h kapeli v Bratoncih.

7. Pogodbena vrednost:
– tesarska dela: 6,655.504 SIT,
– kleparska dela: 1,638.756,78 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
a) tesarska dela: Trgovsko-obrtna zadru-

ga Prekmurka in Tesarstvo Mertük Janez,
s.p., 10,828.348,80 SIT, 6,655.504 SIT,

b) kleparska dela: Trgovsko-obrtna za-
druga Prekmurka in Grad-Teh, Ivan Graj,
s.p., 1,639.039 SIT, 1,638.756,78 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 72 z dne 23. 10. 1998.

Župnija Beltinci

Št. 9101-20-7/98 Ob-8466
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

zdravstveno zavarovanje Slovenije Območ-
na enota Nova Gorica, Gradnikove brigade
1, 5000 Nova Gorica.

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

3. Datum izbire: 12. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v skladu z določili drugega od-
stavka 42. člena zakona o javnih naročilih,
naročnik ni oddal javnega naročila nobene-
mu od ponudnikov, ker obe popolni in ve-
ljavni ponudbi nista ustrezali zahtevam raz-
pisne dokumentacije glede bistvenega ele-
menta ponudbe – to je ponudbene vredno-
sti javnega naročila ocenjene v višini
13,000.000 SIT.

5., 6., 7. 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 24,783.739 SIT, 23,431.247 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 67 z dne 2. 10. 1998.

Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Območna enota Nova Gorica

Ob-8470

1. Naročnik, poštni naslov: Občina Aj-
dovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovš-
čina.

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

3. Datum izbire: 18. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): po ponderiranih ocenjevalnih kri-
terijih iz razpisne dokumentacije je bil po-
nudnik najbolje ocenjen.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Primorje Ajdovščina, Vipav-
ska c. 3, 5270 Ajdovščina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba zunanje ure-
ditve avtobusne postaje Ajdovščina.

7. Pogodbena vrednost: 77,438.033,10
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 85,276.631 SIT, 77,438.033 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 69 z dne 9. 10. 1998.

Občina Ajdovščina

Ob-8471

1. Naročnik, poštni naslov: Občina Aj-
dovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovš-
čina.

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

3. Datum izbire: 18. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): po ponderiranih ocenjevalnih kri-
terijih iz razpisne dokumentacije je bil po-
nudnik najbolje ocenjen.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Primorje Ajdovščina, Vipav-
ska c. 3, 5270 Ajdovščina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba sidrane pilot-
ne stene v dolžini 60 m skupaj z odvod-
njavanjem in ureditvijo zaledja, Slokarji
pri Ajdovščini.

7. Pogodbena vrednost: 36,984.659 SIT.
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8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 46,738.165 SIT, 36,984.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 70 z dne 16. 10. 1998.

Občina Ajdovščina

Ob-8498
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Po-

stojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna, faks
067/280-780.

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

3. Datum izbire: 24. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– kriteriji in merila iz razpisne dokumen-

tacije,
– najugodnejša ponudbena cena,
– popusti,
– roki izvedbe,
– reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Primorje, d.d., Vipavska ce-
sta 3, 5270 Ajdovščina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ureditev vozišča in
pločnika na Kosovelovi ulici v Postojni.

7. Pogodbena vrednost: 18,458.377
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 20,004.044 SIT, 18,458.377 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 67 z dne 2. 10. 1998.

Občina Postojna

Ob-8499
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Po-

stojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna, faks
067/280-780.

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

3. Datum izbire: 24. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– kriteriji in merila iz razpisne dokumen-

tacije,
– najugodnejša ponudbena cena,
– reference,
– dobra izvedba do sedaj izvedenih to-

vrstnih del na območju Občine Postojna.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Hidro Koper, d.o.o., Ferrar-
ska 10, Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja zbiralnika
sanitarnih odpadnih vod Goričica–Stara
vas.

7. Pogodbena vrednost: 14,530.155
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 21,677.733 SIT, 14,530.155 SIT.
11., 12.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 67 z dne 2. 10. 1998.

Občina Postojna

Št. 35101-3/98 Ob-8500
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000
Murska Sobota.

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

3. Datum izbire: 10. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ugodna cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Murska So-
bota, d.d., Lendavska 63, 9000 Murska
Sobota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ureditev dovozne ce-
ste in parkirišč v kompleksu Lendavska
– sever v Murski Soboti.

7. Pogodbena vrednost: 34,745.224,43
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 36,703.061 SIT, 34,745.224,43 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 69 z dne 9. 10. 1998.

Mestna občina Murska Sobota

Št. 35101-127/96 Ob-8513
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Laš-

ko, Mestna ulica 2, 3270 Laško.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 26. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je ponudil naju-
godnejšo kombinacijo roka izpolnitve ob-
veznosti – rok izgradnje, vrednost ponud-
be, izkazuje najugodnejše podatke o boni-
teti, nato kredit izvajalca in ostale ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gradis GP Celje, d.d., Ulica
XIV. divizije 10, Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena dela, obrt-
niška dela, elektroinstalacije, vodovod
in kanalizacija, ogrevanje in prezrače-
vanje.

Dela se bodo izvajala v Laškem.
7. Pogodbena vrednost: 42,143.526 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 42,143.526 SIT, 41,926.458 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 70 z dne 16. 10. 1998.

Občina Laško

Št. 03300-126/98-34 Ob-8525

1. Naročnik, poštni naslov: Občina Dom-
žale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis brez omeji-
tev.

3. Datum izbire: 12. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– najnižja cena,
– kompletnost ponudbe,
– reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Gradbeništvo , kanalizacija,
nizka gradnja Čamil Alija, Matije Tomca 1,
1230 Domžale.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: dograditev hodnika
na Prešernovi ulici v Radomljah, Ra-
domlje.

7. Pogodbena vrednost: 15,748.458,05
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

20,689.801,63 SIT, 15,748.458,05 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 69 z dne 9. 10. 1998.

Občina Domžale

Št. 03300-138/98-34 Ob-8526
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Dom-

žale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis brez omeji-
tev.

3. Datum izbire: 25. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– najnižja cena,
– kompletnost ponudbe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-

lo dodeljeno: Komunalno stanovanjsko pod-
jetje Domžale, Matije Tomca 4, Domžale.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija vodovoda v
IOC Trzin, Trzin.

7. Pogodbena vrednost: 17,907.304,71
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

20,484.157,03 SIT, 17,907.304,71 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 73 z dne 30. 10. 1998.

Občina Domžale

Št. 0048-308/56-98 Ob-8530
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, 1501 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
23. 9. 1998.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na javni razpis je prispelo 10
veljavnih ponudb, od katerih so bile na od-
piranju ponudb 4 ponudbe izločene zaradi
formalne nepopolnosti. Na analizi ponudb
je naročnik pregledal vse veljavne in formal-
no popolne ponudbe (ponudbe, ki niso bile
izločene že na odpiranju) ter najprej ugotav-
ljal pravilno opremljenost in vsebinsko us-
treznost v ponudbah priloženih dokumentov
ter ugotovil, da še dva ponudnika nista
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predložila popolne ponudbe, zato sta bili
njuni ponudbi izločeni zaradi nepopolnosti.
Pri ocenjevanju preostalih ponudb je naroč-
nik upošteval vsa merila, podana v razpisni
dokumentaciji ter zaščito domačih ponudni-
kov. Glede na navedeno, je najugodnejšo
ponudbo predložil ponudnik GPG Evgrad.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GPG Evgrad, d.o.o., Pot na
Tojnice 10, 1360 Vrhnika.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: adaptacija objekta
PP Vrhnika: gradbena dela, krovska in
kleparska dela, stavbno mizarstvo, elek-
tro in strojne instalacije.

7. Pogodbena vrednost: 26,368.132,81
SIT z vključenim prometnim davkom.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 8,552.131
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 34,133.894,71 SIT z vključenim pro-
metnim davkom, 26,368.132,81 SIT z
vključenim prometnim davkom.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 56 z dne 7. 8. 1998; Ob-5378.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 35101-63/96 Ob-8531
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
izvajalca del brez omejitev.

3. Datum izbire: 13. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): ponudbena cena; dolžina ga-
rancije (let) za posamezna gradbena dela
in vgrajene materiale; višina bančne ga-
rancije za kakovost vseh izvedenih del za
celotno garancijsko dobo; dodatne ugod-
nosti, nanašajoče se na način tekočega
poravnavanja finančnih obveznosti, mož-
nost skrajšanja roka izvedbe javnega na-
ročila in ureditev povezave gradbenega
objekta s cestnim priključkom na državno
cesto.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SCT, d.d., Slovenska 56,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rušitvena in gradbe-
na dela za most čez Kamniško Bistrico,
Maistrova ulica, Kamnik.

7. Pogodbena vrednost: 106,695.536
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 38,447.736
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 113,843.658 SIT, 106,122.708 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 69 z dne 9. 10. 1998.

Občina Kamnik

Ob-8527
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna obči-

na Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.

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

3. Datum izbire: 27. 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:

– ponudbena cena,
– reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: VGP Drava Ptuj d.d., Žnida-
ričevo nabrežje 11, 2250 Ptuj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizaci-
je Ormoška cesta, K jezeru, Ribiška pot
– 2. etapa: gradbena in montažna dela
na kanalu 0 60 BC, l = 168,71 in izved-
ba prečrpališča.

7. Pogodbena vrednost: 20,450.000 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!): elektroinštalacije v vrednosti
4.459.534,90 SIT + 3% PD.

9. Število prejetih ponudb: tri.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 36,439.162 SIT, 34,719.757 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše infor-

macije o postopku izbire izvajalca: naročnik si
je na podlagi 16. točke javnega razpisa pridr-
žal pravico in določil manjši obseg del od
razpisanega glede na razpoložljiva sredstva.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 67 z dne 2. 10. 1998,

14.
Mestna občina Ptuj

Št. 4/98 Ob-8528
1. Naročnik, poštni naslov: Sklad za raz-

voj obrti in podjetništva Celje, Trg celjskih
knezov 8, 3000 Celje, tel: 063/485-000,
faks 063/481-512, e-mail: sklad-raz-
voj-ob-po@celje.si.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum Izbire: 13. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena vseh ponudni-
kov je bila previsoka, zato naročnik ni izbral
nobenega izmed ponudnikov.

5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 53,439.074 SIT in 48,908.764 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: na-
ročnik bo razpisana gradbena dela za zuna-
njo ureditev projekta Trnovlje jug razpisal in
oddal po manjših zaključenih segmentih v
prihodnjem letu.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 72, z dne
21. 10. 1998.

Sklad za razvoj obrti
in podjetništva Celje

Št. 3/98 Ob-8529
1. Naročnik, poštni naslov: Sklad za

razvoj obrti in podjetništva Celje, Trg celj-

skih knezov 8, 3000 Celje, tel:
063/485-000, fax: 063/481-512,
e-mail: sklad-razvoj-ob-po@celje.si.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 13. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): pri analizi je komisija upoštevala
naslednja merila: celovitost ponudbe, po-
nudbena cena, plačilni pogoji in ugodnosti,
predložene garancije, rok izvedbe del.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gradia d.o.o., Valvazorjeva
56, Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del ter kraj
izvedbe: betonska, tesarska, zidarska ter
fasaderska dela na objektu hala A, obrt-
na cona Trnovlje jug; Trnoveljska c. 2,
Celje.

7. Pogodbena vrednost: 17,436.042,20
SIT.

8. 
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 17,752.162 SIT in 17,436.042,20 SIT,
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 72 z dne
23. 10. 1998.

Sklad za razvoj obrti
in podjetništva Celje

Št. 466-52/98 Ob-8546
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola.
2. Način izbire najugodnejšega izvajal-

ca: javni razpis za izbiro izvajalca brez ome-
jitev.

3. Datum izbire: 26. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: pri oce-

njevanju ponudb je naročnik upošteval ana-
litično - sumarni način ekonomskih, tehnič-
no tehnoloških, poslovnih in drugih meril,
zlasti pa so ta merila: ponudbena cena,
ugodnejše reference glede izvedbe podob-
nih del, tako kadra kot podjetja, kvaliteta,
reference ponudnika in dosedanje pozitiv-
ne izkušnje pri gradnji enakih objektov.

5. Ime in naslov izvajalca: GIP Stavbenik
Koper d.d., Ul. 15 maja št. 16 Koper.

6. Vrsta in obseg del: predmet javnega
naročila so gradbena dela na izgradnji
javnega parkirišča s komunalno infra-
strukturo v Livadah.

7. Pogodbena vrednost: 13,984.955 SIT
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 17,722.294,70 SIT; 13,984.955 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike: Ur. l. RS, št. 69, z
dne 9. 10. 1998, Ob-7182.

Občina Izola

Št. 110-1/98 Ob-8547B

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.
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3. Datum izbire: 24. 11. 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: PUH
- podjetje za urejanje hudournikov d.o.o.,
Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: AC Arja vas – Vran-
sko; ureditev deponij.

7. Pogodbena vrednost: 36,600.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 59,225.114 SIT, 36,600.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 65, z dne 25. 9. 1998.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/98 Ob-8547C
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, telefaks 133-22-51.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 24. 11. 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: ESO
TECH d.d., Preloška c. 1, 3320 Velenje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: AC Hoče – Arja vas;
izgradnja elektroenergetskega priključ-
ka Lopata.

7. Pogodbena vrednost: 27,311.682,70
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

37,598.686,37 SIT, 23,978.149,60 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 67, z dne 2. 10. 1998.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/98 Ob-8547Č
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, telefaks 133-22-51.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 24. 11. 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: PUV
Celje d.d., Lava 11, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih del
ter kraj izvedbe: AC Hoče – Arja vas; izgrad-
nja vodovodnega priključka Lopata.

7. Pogodbena vrednost: 6,976.942 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 18,320.185 SIT, 6,976.492 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 67, z dne 2. 10. 1998.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 10-1327/98 Ob-8553
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje

Parkirišča, d.o.o., Ljubljana, Vodnikov trg 5/II.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 28. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena,
– garancija,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Rosi Zgonc, d.o.o., Ljublja-
na, Eipprova ul. 11.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: adaptacija poslovnih
prostorov v 1. nadstropju stavbe Vodni-
kov trg 5, Ljubljana, gradbena, obrtniš-
ka dela, strojne in elektroinstalacije.

7. Pogodbena vrednost: 16,396.976
SIT (s prometnim davkom).

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 18,049.030,70 SIT, 16,396.976 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: razpis za ugotavljanje sposobnosti ni
bil objavljen.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 63 z dne 18. 9. 1998, Št.
10-10231/98.

Javno podjetje Parkirišča, d.o.o.,
Ljubljana

Ob-8560
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Vrh-

nika, Tržaška 1, 1360 Vrhnika.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 24. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); ponudbena cena, garancija.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Slavko Gutnik s.p., Log, Ce-
sta na Mele 2, 1351 Brezovica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja pločnika ob
lokalni cesti Sinja Gorica-Bevke.

7. Pogodbena vrednost: 10,602.087 SIT.
8. 
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 14,568.207 SIT, 10,602.087 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 67, z dne 2. 10. 1998, Ob-6907.

Občina Vrhnika

Ob-8561
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Vrh-

nika, Tržaška 1, 1360 Vrhnika.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 24. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); ponudbena cena, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Komunalno podjetje Vrhni-
ka, Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja tlačnega
cevovoda odpadnih voda na Lošci.

7. Pogodbena vrednost: 26,080.381 SIT.
8. 
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 28,522.252,90 SIT, 26,080.381 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 65, z dne 25. 9. 1998, Ob-6857.

Občina Vrhnika

ZJN-03-S - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa storitev

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa storitev po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 4949/98 Ob-8461
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Go-

renjska, javno podjetje za distribucijo elek-
trične energije, d.d., Bleiweisova c. 6,
4000 Kranj, telefaks 064/211-362, tel.
064/28-30.

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

3. Datum izbire: 20. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najugodnejši ponudnik je izbran
na podlagi vrednotenja prispelih ponudb po
merilih navedenih v razpisni dokumentaciji,
in sicer: ponudbena cena 80%, rok izdela-
ve 5%, reference 15%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Energogroup, podjetje
za inženiring, gradnjo in vodenje investi-
cijskih poslov, d.o.o., Tržaška 132, 1000
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: preu-
reditev garaž v prostore za montažo in
gradbeno skupino. PE Elektra Gorenjske,
d.d.: gradbena, obrtniška in instalacijska
dela.

7. Pogodbena vrednost: 49,640.035,90
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 50,058.474 SIT, 49,640.035,90 SIT.
11., 12.

Elektro Gorenjska, d.d., Kranj
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Št. 08506-2/98 Ob-8501
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000
Murska Sobota.

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

3. Datum izbire: 18. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference, ugodna cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: CSM, d.o.o., Gregorečeva
28, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: kom-
pletno čiščenje stavbe na Kardoševi 2
in Trubarjev drevored 4 (poročna dvora-
na – občasno).

7. Pogodbena vrednost: a) čiščenje stav-
be na Kardoševi 186,90 SIT/m2; čiščenje
poročne dvorane 5.964 SIT/enkratno čiš-
čenje.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: a) 192 SIT/m2 – 185 SIT/m2, b) 29.452
SIT/enkratno čiščenje – 2.600 SIT/enkrat-
no čiščenje.

11., 12.
Občina Murska Sobota

Št. 02-339/98 Ob-8514
1. Naročnik, poštni naslov: Psihiatrična

klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljub-
ljana-Polje.

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

3. Datum izbire: 17. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na javni razpis so se prijavili štirje
ponudniki. Po pregledu in oceni ponudb je
bilo ugotovljeno, da so tri ponudbe nepo-
polne. Naročnik skladno z določbami prve-
ga odstavka 41. člena ZJN ni sprejel sklepa
o izbiri najugodnejšega ponudnika in je
skladno z določili istega člena ZJN sprejel
sklep o ponovnem javnem razpisu pod dru-
gačnimi pogoji.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: pripra-

va in razdeljevanje gotovih obrokov hra-
ne z obvezno uporabo obstoječih razpo-
ložljivih zmogljivosti naročnika in prev-
zemom delavcev kuhinje na vseh loka-
cijah naročnika.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10., 11., 12.

Psihiatrična klinika Ljubljana

Št. 853-33/12-98 Ob-8519
1. Naročnik, poštni naslov: Dom starej-

ših Hrastnik, Novi Log 4/A, Hrastnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev po 18. členu ZJN.

3. Datum izbire: 19. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): ponudbena cena, ki odraža stroškov-
no in ekonomsko učinkovitost in strokovno
izvajanje storitev v skladu z lastnostmi perila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Pralik – Drstvenšek Jože,
s.p., Novi Log 4/A, Hrastnik.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: stori-
tev pranja, likanja, zlaganja in sortiranja
perila ter transport perila: 58.000 kg in
760 kosov perila.

7. Pogodbena vrednost: 8,866.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,915.900 SIT, 6,991.435 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: pri
ocenjevanju ponudb so bili ugotovljeni raz-
logi iz 4. točke 39. člena ZJN.

12.
Dom starejših Hrastnik

Ob-8523
1. Naročnik, poštni naslov: JP Komuna-

la Novo mesto, d.o.o., Rozmanova 2, 8000
Novo mesto.

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

3. Datum izbire: 20. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): imajo ustrezne reference, so spo-
sobni in usposobljeni storitve opraviti kot
javno naročilo zahteva in so cenovno naju-
godnejši.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Trata, d.o.o., Brod 68, 8000
Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
– čiščenje in vzdrževanje javnih povr-

šin v Novem mestu,
– čiščenje in vzdrževanje javnih povr-

šin v lokalnih središčih,
– izvajanje zimske službe na javnih

površinah,
– vzdrževanje vodnjakov na Glavnem

trgu in Novem trgu v Novem mestu.
7. Pogodbena vrednost za eno leto:

18,908.393,40 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 19,342.098 SIT, 18,908.393,40 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše infor-

macije o postopku izbire izvajalca: do nove
odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika
je prišlo zaradi odločitve revizijske komisije
za javna naročila št. 019-173/98-1120-OR,
z dne 9. 11. 1998.

12.
13. Datum in številka objave razpisa:

Uradni list RS, št. 57 z dne 14. 8. 1998;
Ob-5674.

JP Komunalna Novo mesto, d.o.o.

Ob-8524
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala Ko-

per, 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
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 23. 11. 1998, sklep o izboru naju-
godnejšega ponudnika pa je bil izdan dne
27. 11. 1998.

4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): utemeljitev: predlagani najugodnejši
ponudnik je v okviru osnovnih meril v seštevku
ocenjevanja zbral največje število točk in ima
najugodnejšo ceno za delovno uro.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Zidarstvo Kumanovič, s.p.,
Bolniška 13, 6330 Piran.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvaja-
nje gradbenih storitev pri vzdrževalnih
delih na področju javnih površin in na
osnovnih sredstvih javnega podjetja na
območju Mestne občine Koper.

7. Pogodbena vrednost: 10,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1.290 SIT/uro, 1.050 SIT/uro.
11., 12.

Komunala Koper, d.o.o.

Št. 02/98 Ob-8548
1. Naročnik, poštni naslov: Javno letališ-

ko podjetje Aerodrom Portorož, d.o.o., Se-
čovlje 19, 6333 Sečovlje.

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

3. Datum izbire: 24. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference in finančni pogoji pla-
čila storitev.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Aerodrom Ljubljana, d.d.,
Zg. Brnik 130A, 4210 Brnik – Aerodrom.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va gospodarske študije o utemeljenosti
nadaljnjega poslovanja letališča Porto-
rož.

7. Pogodbena vrednost: 8,307.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12.

Javno letališko podjetje
Aerodrom Portorož, d.o.o.

ZJN-04-B - 55. člen
Naročilo objave dodelitve

javnega naročila blaga

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila blaga po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Ob-8566
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 podizvajalcu rezervnih delov, firmi
“ESI – ENGINE SYSTEMS”, ker je edina
sposobna za dobavo rezervnih delov za die-
sel generator “MKW” v sistemu DG (Diesel
Generator) ter je verificirana kot edina na
podlagi zahtevanih predpisov.

3. Datum izbire: 18. 11. 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: ENGINE SYSTEMS, 1220
Washington Street, ROCKY MOUNT,
NORTH CAROLINE 27810-1928 U.S.A.

6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.
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(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: rezervni deli za diesel gene-
rator v nuklearnih elektrarnah – 1 kom-
plet.

7. Pogodbena vrednost: 18,854.604,50
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

ZJN-04-GD - 55. člen
Naročilo objave dodelitve

javnega naročila gradbenih del

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila gradbenih del po tretjem
odstavku 55. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 2303-3/98-1 Ob-8458
1. Naročnik, poštni naslov: Stanovanjski

sklad Republike Slovenije, Poljanska 31,
1001 Ljubljana, p.p. 2044, telefaks
061/17-10-503.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: dodatna ne-
predvidena dela, 7. točka prvega odstavka
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 12. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): analiza cen v primerjavi z osno-
vno pogodbo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cigrad, d.o.o., Šoštanj, Rav-
ne 103c.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: dela na fasadi, spre-
memba frčad, polkrožna okna na hodni-
kih, spuščeni stropovi.

7. Pogodbena vrednost: 17,193.656 SIT.
8., 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 19,766.135 SIT.
11.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije

ZJN-04-S - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila storitev

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

Št. 512/1708-987 Ob-8520
1. Naročnik, poštni naslov: Dravske elek-

trarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170, 2000
Maribor.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po prvem
odstavku 7. točke 55. člena zakona o jav-
nih naročilih.

3. Datum izbire: 27. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izvajalec je izbran na podlagi naj-
nižje cene.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo
dodeljeno: Andino-Hydropower Engineering,
d.o.o., Ul. bratov Bezlajev 3, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: po-
pravilo hidravličnega krmilnega dela in
elektr. dela turbinskega regulatorja – 2
kompleta.

Kraj izvedbe: Dravske elektrarne Mari-
bor, HE Formin.

7. Pogodbena vrednost: 11,860.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,600.000 SIT (protivrednost za
145.800 DEM + ocenjeni stroški uvoza),
11,860.000 SIT.

11.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.

Št. 403-7/98 Ob-8602
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za finance, Župančičeva 3, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 1. in 3.
točki 55. člena zakona o javnih naročilih:

Odvetnik Jurij Dolžan je z oktobrom
1998 zaposlil kot odvetniškega kandidata
Mitjo Vidmarja, ki je bil do septembra 1998
zaposlen v Ministrstvu za finance, sektorju
za upravljanje z javnim dolgom. Mitja Vidmar
je štiri leta delal v Ministrstvu za finance kot
pravnik za pravna opravila, potrebna za za-
dolževanje države. Sodeloval je kot pravnik
v skoraj vseh dogovorih o najemu posojil in
v vseh izdajah obveznic RS na tujih trgih. Za
delo na domačem trgu vrednostnih papirjev
je izdeloval predloge podzakonskih aktov,
pripravil vrsto pogodbenih dokumentov, raz-
vil tehnološke aplikacije za oceno ponudb
in tudi sodeloval v večini postopkov izdaje
obveznic. Gre za delo, ki se opravlja izključ-
no v sektorju za upravljanje z  javnim dol-
gom Ministrstva za finance.

Za uspešno nadaljevanje tekočih opra-
vil, za zagotovitev kontinuirane ravni pravne-
ga dela na pogodbah o zadolževanju Re-
publike Slovenije in za usposobitev novega
delavca za nadaljevanje dela na enaki kvali-
tetni ravni je potrebno najmanj leto dni so-
delovanja Mitje Vidmarja. V tem času bi ga
uporabljali za zahtevna dela, ocene in sve-
tovanje, tudi pri sestavi morebitnih pravnih
aktov s področja dela sektorja, s čimer bi
bistveno pripomogli k hitrejši in kvalitetnejši
uvedbi novega delavca. Če je za izvedbo
javnega naročila usposobljen samo en po-
nudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično
opremo, ustreznimi strokovnimi kadri ali s
pravicami intelektualne lastnine, sme naroč-
nik oddati javno naročilo izvajalcu z nepo-
sredno pogodbo brez javnega razpisa (3.
točka prvega odstavka 55. člena zakona o
javnih naročilih, Ur. l. RS, št. 24/97).

Na podlagi zgoraj navedenih ugotovitev
obstaja zakonski temelj za oddajo javnega
naročila storitev pravnega svetovanja sek-
torju za upravljanje z javnim dolgom v Mini-
strstvu za finance brez javnega razpisa. Zgo-
raj navedeni razlogi utemeljujejo sklenitev
pogodbe z odvetnikom Jurijem Dolžanom,
Šubičeva 2, Ljubljana.

3. Datum izbire: 11. november 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): poznavanje zadev, postop-
kov in uporabe prava pri zadolževanju dr-
žave v tujini in zahtevnejših operacij na
domačem trgu (izdaje obveznic, avkcije
ipd.).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: odvetnik Jurij Dolžan, Šubi-
čeva 2, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: sto-
ritve pravnega svetovanja, potrebe za
delo v okviru delovnega področja sek-
torja Ministrstva za finance za upravlja-
nje z javnim dolgom.

7. Pogodbena vrednost: do največ
3,000.000 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: nič.

9. Število prejetih ponudb: ena.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: ni.
Ministrstvo za finance

Št. 11/0 Ob-8603
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, Krško.
2.
3. Datum izbire: 23. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): gre za svetovanje in intelektualno
nestandardno storitev, kjer izvedbe naročila
ni možno podrobno določiti brez sodelova-
nja svetovalca.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Nutec, d.o.o., Večna pot
11, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: sto-
ritve spremljanja aktivnosti domačih iz-
vajalcev del s stališča zagotavljanja kva-
litete v času remonta 1999 – strojno
področje.

7. Pogodbena vrednost: 18,859.500 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 3/0 Ob-8604
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, Krško.
2.
3. Datum izbire: 23. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): ugotovljeno je, da gre za sve-
tovalno in intelektualno nestandardno sto-
ritev, kjer izvedbe naročila ni možno po-
drobno določiti brez sodelovanja sveto-
valca.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IBE, d.d., Hajdrihova 2,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
delava idejnih rešitev, idejnega projek-
ta in projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja (PGD) za prenovo vhodnega
objekta NEK.

7. Pogodbena vrednost: 6,721.523 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
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Št. 3/0 Ob-8605
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, Krško.
2.
3. Datum izbire: 23. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): za izvedbo javnega naročila je
usposobljen samo en ponudnik, ki razpolaga
z zahtevano tehnično opremo, ustreznimi
strokovnimi kadri in je originalni projektant.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IBE, d.d., Hajdrihova 2,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
delava projektne dokumentacije za za-
menjavo distančne zaščite v 400 Kv DV
stikališču NEK (DMP 257-SY-L).

7. Pogodbena vrednost: 14,874.225 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 11/0 Ob-8606
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, Krško.
2.
3. Datum izbire: 23. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): gre za svetovanje in intelektualno
nestandardno storitev, kjer izvedbe naročila
ni možno podrobno določiti brez sodelova-
nja svetovalca.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Nutec, d.o.o., Večna pot
11, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: sto-
ritve pri izvajanju programa zagotovitve
kakovosti NEK – spremljanje nuklearne-
ga goriva.

7. Pogodbena vrednost: 8,286.750 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

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. 05-91/2 Ob-8483
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom, Osnovno varstvo
Nova Gorica, Padlih borcev 13, Šempeter
pri Gorici, faks 065/32-155.

2. (a) Kraj dobave: Nova Gorica – skla-
dišče Zdravstvenega doma.

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

(c) Ocenjena vrednost naročila:
24,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: najmanj 1 le-
to od sklenitve pogodbe.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Zdravstveni dom, Osnov-
no varstvo Nova Gorica, Padlih borcev 13,
5290 Šempeter pri Gorici.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 23. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko prevzame-
jo razpisno dokumentacijo za 5.000 SIT s
plačilom pri blagajni ali na ŽR
št. 52000-603-30351.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 7. 1. 1999 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom, osnovno
varstvo Nova Gorica, Padlih borcev 13,
5290 Šempeter pri Gorici.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 1. 1999 ob 13. uri.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: kupoprodajna
pogodba.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): navedeni v razpisni doku-
mentaciji.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: navedene v razpisni dokumentaciji.

10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: ni bila objavljena.

Zdravstveni dom,
Osnovno varstvo Nova Gorica

Št. 05-91/1 Ob-8484
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom, Osnovno varstvo
Nova Gorica, Padlih borcev 13, Šempeter
pri Gorici, faks 065/32-155.

2. (a) Kraj dobave: Nova Gorica – skla-
dišče Nova Gorica.

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

(c) Ocenjena vrednost naročila:
6,500.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: najmanj 1 le-
to od sklenitve pogodbe.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Zdravstveni dom, Osnov-
no varstvo Nova Gorica, Padlih borcev 13,
5290 Šempeter pri Gorici.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 23. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko prevzame-
jo razpisno dokumentacijo za 5.000 SIT s
plačilom pri blagajni ali na ŽR
št. 52000-603-30351.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 7. 1. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom, osnovno
varstvo Nova Gorica, Padlih borcev 13,
5290 Šempeter pri Gorici.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 1. 1999 ob 11. uri.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: kupoprodajna
pogodba.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki za priznanje sposobnosti (40. člen
ZJN): navedeni v razpisni dokumentaciji.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: navedene v razpisni dokumentaciji.

10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: ni bila objavljena.

Zdravstveni dom,
Osnovno varstvo Nova Gorica

Št. 833-2/98 Ob-8485
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica “dr. Franca Der-
ganca” Nova Gorica, Padlih borcev 13a,
5290 Šempeter pri Gorici, faks
065/31-232, tel. 065/31-811.

2. (a) Kraj dobave: Šempeter pri Gorici.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: zdravila skupine A, B, C
in D s podskupinami.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
725,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: najmanj 1 leto.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica “dr.
Franca Derganca”, Padlih borcev 13a, Šem-
peter pri Gorici, lekarna.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 31. 12. 1998 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 5.000 SIT pri bla-
gajni zavoda ali negotovinsko na račun
52000-603-32020.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 6. 1. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica “dr. Fran-
ca Derganca” Nova Gorica, Ul. padlih bor-
cev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici – tajniš-
tvo zavoda.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 1. 1999 ob 11. uri v medicinski knjižnici
zavoda.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: kupoprodajna
pogodba.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): navedeni v razpisni doku-
mentaciji.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: v razpisni dokumentaciji.

10.
Splošna bolnišnica dr. Franca

Derganca
Nova Gorica

Št. 174-1/98 Ob-8492

1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-
faksa: Zdravstveni dom Ajdovščina, Tovar-
niška 3, 5270 Ajdovščina, faks
065/16-23-150.

2. (a) Kraj dobave: Ajdovščina, Tovar-
niška 3.

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

– zdravila skupine D in drugi medi-
cinsko potrošni material,

– material za zobozdravstvo in zobo-
tehniko.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
35,000.000 SIT:

– zdravila skupine D in drugi medicinsko
potrošni material 20,000.000 SIT,
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– material za zobozdravstvo in zoboteh-
niko 15,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: najmanj eno
leto od sklenitve pogodbe.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Zdravstveni dom Ajdovšči-
na, Tovarniška 3, 5270 Ajdovščina.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 15. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun
52010-603-31434 ali s plačilom na blagaj-
ni zavoda.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 21. 12. 1998 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom Ajdovšči-
na,Tovarniška 3, 5270 Ajdovščina – tajniš-
tvo.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 12. 1998 ob 13. uri.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: kupoprodajna
pogodba.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): so navedeni v razpisni dokumen-
taciji.

9., 10.
Zdravstveni dom Ajdovščina

Št. 406/98 Ob-8567
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom starejših občanov Ilirska Bistri-
ca, Kidričeva 15, 6250 Ilirska Bistrica,
tel. 067/41-244, faks 067/42-029.

2. (a) Kraj dobave: Dom starejših obča-
nov Ilirska Bistrica, Kidričeva 15.

(b) Vrsta blaga in orientacijska vrednost:
I. živila in material za prehrano –

44,000.000 SIT,
1. – mleko – 2,250.000 SIT,
– mlečni izdelki – 3,500.000 SIT,
2. – meso – 10,100.000 SIT,
– drobovina – 730.000 SIT,
– meso perutnine, kuncev, perutnin-

ski izdelki – 2,700.000 SIT,
– mesni izdelki – 6,700.000 SIT,
3. ribe in mehkužci, ribje konzerve –

1,100.000 SIT,
4. jajca – 400.000 SIT,
5. olja in meščobni proizvodi –

530.000 SIT,
6. moke, zdrobi, testenine – 900.000

SIT,
7. kruh, pekovsko pecivo, keksi,

slaščičarski izdelki – 3,500.000 SIT,
8. zmrznjena testa, svaljki ipd. –

800.000 SIT,
9. zelenjava in sadje
– sveže – 4,600.000 SIT,
– zmrznjeno – 730.000 SIT,
– konzervirano – 1,200.000 SIT,
10. dietetski proizvodi– 260.000 SIT,
11. pijače – 2,000.000 SIT,
12. splošno prehrambeno blago –

2,000.000 SIT,
II. gorivo
– kurilno olje EL – 5,800.000 SIT,
– tekoči naftni plin – 200.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 4. 1998

do 31. 3. 1999.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: razpisno dokumentacijo
lahko prevzamejo zainteresirani ponudniki
na tajništvu naročnika: Dom starejših obča-
nov Ilirska Bistrica, Kidričeva 15, 6250 Ilir-
ska Bistrica, pri Božič Ireni.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je mogoče dvigniti od 8. 12. 1998 do
vključno 10. 12. 1998, od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumen-
tacije je potrebno predložiti dokazilo o vpla-
čilu 3.000 SIT na račun naročnika
št. 52210-603-30965.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 7. 1. 1999 do
11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Dom starejših občanov Ilir-
ska Bistrica, Kidričeva 15, 6250 Ilirska Bi-
strica.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 1. 1999, na sedežu naročnika, in sicer:

– ob 12. uri za ponudnike goriva,
– ob 13. uri za ponudnike živil in mate-

riala za prehrano.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: prijavijo se lah-
ko pravne in fizične osebe, ki so registrira-
ne za dejavnost, ki je predmet razpisa in
ima vsa predpisana dovoljenja za opravlja-
nje te dejavnosti.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

a) najnižja cena;
b)1. potrdilo sodišča, da proti ponud-

niku ni uveden postopek prisilne poravna-
ve, stečajni postopek ali postopek likvidaci-
je, za ponudnika, ki ni vpisan v register pri
sodišču zadošča potrdilo o tem, da ni pre-
nehal opravljati dejavnost, ki ga izda pristoj-
ni davčni urad; potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni;

2. potrdilo sodišča o registraciji, ozi-
roma potrdilo, da ponudnik ni prenehal
opravljati dejavnost, ki ga izda pristojni davč-
ni urad;

3. potrdilo sodišč, da proti ponudniku
ni bila izdana pravnomočna sodna odločba,
ki kaže na njegovo nestrokovnost;

4. potrdilo, da je poravnal davke in
prispevke, določene z zakonom, zapadle
do dneva dviga potrdila, ki ga izdajata pri-
stojni davčni urad in carinska uprava; potr-
dilo ne sme biti starejše od 30 dni;

5. BON 1 in 2 ali BON 3, ki jih izdaja
APP ali podatke iz bilance uspeha in podat-
ke iz bilance stanja, ki jih potrdi pristojni
davčni urad in potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov žiro račun, da le-ta v prete-
klih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za po-
nudnike, ki ne predložijo obrazca BON 2 ali
BON 3); dokumenti ne smejo biti starejši od
30 dni;

6. izjavo, da lahko zagotovi zahteva-
ne letne količine za 100% razpisanih vrst
blaga iz posamezne skupine ali podskupi-
ne;

7. garancijo banke za resnost ponud-
be v višini 10% od razpisane vrednosti bla-
ga, ki ga ponuja;

8. izjavo banke, da bo dobil garanci-
jo za dobro izvedbo posla v višini 10% po-
godbene vrednosti;

9. izjavo, da lahko zagotovi letne raz-
pisane količine blaga posamezne skupine
ali podskupine za katere je ponudnik;

10. izjavo, da sprejme pogoje razpi-
sne dokumentacije;

11. dokazilo, da je v zadnjih treh le-
tih najmanj eno leto pogodbeno oskrboval
vsaj tri proračunske uporabnike;

12. izjavo, da nudi najmanj 45 dnev-
ni plačilni rok;

13. izjavo, da bo odzivni čas največ
24 ur, ter da bo dostavljal blago fco naroč-
nik, razloženo v pogodbenih rokih;

14. izjavo, da bo trimesečno dostav-
ljal cenike, na zahtevo naročnika pa tudi
vzorce blaga in dokazila o kvaliteti.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: postopek izbire izvajalca: izvajalci bo-
do izbrani po javnem razpisu s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97). S ponudniki, ki jim bo priznana
sposobnost, bo sklenjena pogodba, pod
pogoji, navedenimi v razpisni dokumenta-
ciji.

Ponudniki lahko kandidirajo za posa-
mezno skupino ali podskupino razpisane-
ga blaga v celoti.

Ponudniki bodo s pisnim sklepom do
5. 2. 1999 obveščeni o priznanju sposob-
nosti.

10.
Dom starejših občanov

Ilirska Bistrica

Ob-8568
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Splošna bolnišnica Slovenj Gra-
dec, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gra-
dec, faks 0602/42-393.

2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Slovenj Gradec, Gosposvetska 1, 2380
Slovenj Gradec.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: živila in material za pre-
hrano:

A: mleko in mlečni izdelki,
B: sadje in zelenjava:
B/a: sveže sadje,
B/b: zelenjava in kmetijski pridelki,
C: kruh in pekovsko pecivo,
D: mlevski izdelki in testenine,
E: jajca,
F: meso, ribe in izdelki iz mesa:
F/a: sveže meso,
F/b: ribe in morski sadeži (sveže in

zmrznjene),
F/c: izdelki iz mesa,
F/d: perutnina,
G: zmrznjena živila,
H: splošno prehrambeno blago.
(c) Ocenjena vrednost naročila:
A: mleko in mlečni izdelki v skupni vred-

nosti 15,000.000 SIT,
B: sadje in zelenjava v skupni vrednosti

10,500.000 SIT,
B/a: sveže sadje v skupni vrednosti

3,500.000 SIT,
B/b: zelenjava in kmetijski pridelki v

skupni vrednosti 7,000.000 SIT,
C: kruh in pekovsko pecivo v skupni

vrednosti 7,800.000 SIT,
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D: mlevski izdelki in testenine v skupni
vrednosti 3,500.000 SIT,

E: jajca v skupni vrednosti 1,900.000
SIT,

F: meso, ribe in izdelki iz mesa v skupni
vrednosti 38,300.000 SIT,

F/a: sveže meso v skupni vrednosti
21,000.000 SIT,

F/b: ribe in morski sadeži v skupni vred-
nosti 1,700.000 SIT,

F/c: izdelki iz mesa v skupni vrednosti
7,100.000 SIT,

F/d: perutnina v skupni vrednosti
8,500.000 SIT,

G: zmrznjena živila v skupni vrednosti
3,500.000 SIT,

H: splošno prehrambeno blago v skupni
vrednosti 13,500.000 SIT.

Vse skupaj 94,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 3. 1999

do 29. 2. 2000, oziroma 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec, nabavna služba, Gosposvetska 1,
2380 Slovenj Gradec.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do vključno 18. 12.
1998 do 13. ure, ob predložitvi dokazila o
plačilu razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT, negotovinsko,
na račun št. 51840-603-34212.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 14. 1. 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec, nabavna služba Gosposvetska 1,
2380 Slovenj Gradec.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 1. 1999 ob 11. uri, v knjižnici otroške-
ga oddelka (pritličje) Splošne bolnišnice Slo-
venj Gradec, Gosposvetska 1, 2380 Slo-
venj Gradec.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: en nosilec posla.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

a) proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali po-
stopek likvidacije,

b) ponudnik ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti,

c) nekaznovanost ponudnika v zvezi s
strokovnostjo,

d) poravnani davki in prispevki,
e) finančna boniteta ponudnika,
f) reference z dokazili,
g) zagotavljanje najmanj 20% razpisanih

letnih količin blaga,
h) 60-dnevni plačilni rok z 0,05% cassa

sconta dnevno,
i) dostava fco skladišče bolnišnice – raz-

loženo,
j) dostava cenikov vsake štiri mesece ozi-

roma tedensko,
k) dobavni čas 24 ur,
l) predložitev vzorcev blaga (če bo to zah-

tevano),
m) kontrola kakovosti,
n) predložitev garancije za resnost po-

nudbe v višini 10% razpisane vrednosti,

o) izjava banke o pridobitvi garancije za
dobro izvedbo posla v višini 10% pogodbe-
ne vrednosti.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa najkasneje do 29. 1. 1999.

10.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Ob-8569
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec,
Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec,
faks 0602/42-393.

2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Slovenj Gradec, Gosposvetska 1, 2380
Slovenj Gradec.

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

A: pralna sredstva,
B: čistilna sredstva,
C: papirna konfekcija,
D: vrečke iz plastičnih materialov.
(c) Orientacijska vrednost naročila:
A: pralna sredstva v skupni vrednosti

4,000.000 SIT,
B: čistilna sredstva v skupni vrednosti

5,000.000 SIT,
C: papirna konfekcija v skupni vrednosti

6,000.000 SIT,
D: vrečke iz plastičnih materialov v skup-

ni vrednosti 1,000.000 SIT.
Vse skupaj 16,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 3. 1999

do 29. 2. 2000, oziroma 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec, nabavna služba, Gosposvetska 1,
2380 Slovenj Gradec.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do vključno 18. 12.
1998 do 13. ure, ob predložitvi dokazila o
plačilu razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT, negotovinsko,
na račun št. 51840-603-34212.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 13. 1. 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec, nabavna služba Gosposvetska 1,
2380 Slovenj Gradec.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 1. 1999 ob 11. uri, v knjižnici otroške-
ga oddelka (pritličje) Splošne bolnišnice Slo-
venj Gradec, Gosposvetska 1, 2380 Slo-
venj Gradec.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: en nosilec po-
sla.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

a) proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali po-
stopek likvidacije,

b) ponudnik ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti,

c) nekaznovanost ponudnika v zvezi s
strokovnostjo,

d) poravnani davki in prispevki,

e) finančna boniteta ponudnika,
f) reference z dokazili,
g) zagotavljanje najmanj 20% razpisanih

letnih količin blaga,
h) 60-dnevni plačilni rok z 0,05% cassa

sconta dnevno,
i) dostava fco skladišče bolnišnice – raz-

loženo,
j) dostava cenikov vsake štiri mesece,
k) dobavni čas 7 dni,
l) predložitev vzorcev blaga (če bo to zah-

tevano),
m) predložitev garancije za resnost po-

nudbe v višini 10% razpisane vrednosti,
n) izjava banke o pridobitvi garancije za

dobro izvedbo posla v višini 10% pogodbe-
ne vrednosti.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa najkasneje do 29. 1. 1999.

10.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Ob-8570
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec,
Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec,
faks 0602/42-393.

2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Slovenj Gradec, Gosposvetska 1, 2380
Slovenj Gradec.

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

A: splošni pisarniški material,
B: predpisani obrazci.
(c) Ocenjena vrednost naročila:
A: splošni pisarniški material v skupni

vrednosti 5,000.000 SIT,
B: predpisani obrazci v skupni vrednosti

2,000.000 SIT.
Vse skupaj 7,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 3. 1999

do 29. 2. 2000, oziroma 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec, nabavna služba, Gosposvetska 1,
2380 Slovenj Gradec.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do vključno 18. 12.
1998 do 13. ure, ob predložitvi dokazila o
plačilu razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT, negotovinsko,
na račun št. 51840-603-34212.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 12. 1. 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec, nabavna služba, Gosposvetska 1,
2380 Slovenj Gradec.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 1. 1999 ob 11. uri, v knjižnici otroške-
ga oddelka (pritličje) Splošne bolnišnice Slo-
venj Gradec, Gosposvetska 1, 2380 Slo-
venj Gradec.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: en nosilec
posla.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):
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a) proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali po-
stopek likvidacije,

b) ponudnik ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti,

c) nekaznovanost ponudnika v zvezi s
strokovnostjo,

d) poravnani davki in prispevki,
e) finančna boniteta ponudnika,
f) reference z dokazili,
g) zagotavljanje najmanj 20% razpisanih

letnih količin blaga,
h) 60-dnevni plačilni rok z 0,05% cassa

sconta dnevno,
i) dostava fco skladišče bolnišnice – raz-

loženo,
j) dostava cenikov vsake štiri mesece,
k) dobavni čas 7–14 dni,
l) predložitev vzorcev blaga (če bo to zah-

tevano),
m) predložitev garancije za resnost po-

nudbe v višini 10% razpisane vrednosti,
n) izjava banke o pridobitvi garancije za

dobro izvedbo posla v višini 10% pogodbe-
ne vrednosti.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa najkasneje do 29. 1. 1999.

10.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Št. 1882 Ob-8571
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Bolnišnica Golnik-KOPA, Golnik 36,
4204 Golnik, telefaks 064/461-578.

2. (a) Kraj dobave: Bolnišnica Gol-
nik-KOPA (skladišče).

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: čistila, pripomočki za
čiščenje, detergenti ter papirna galan-
terija in pripomočki za higieno (po pri-
loženi specifikaciji v razpisni dokumenta-
ciji).

(c) Ocenjena vrednost naročila: čistila,
pripomočki za čiščenje in detergenti
12,000.000 SIT, papirna galanterija ter pri-
pomočki za higieno 12,000.000 SIT (sku-
paj 24,000.000 SIT).

3. Predvideni čas dobave: do 5. dne v
tekočem mesecu za obdobje 11 mesecev v
letu 1999.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Bolnišnica Golnik-KOPA,
Golnik 36, referat za JN, 4204 Golnik.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija bo na razpolago do 14. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, plačljivo nepo-
sredno pred dvigom razpisne dokumentaci-
je na blagajni Bolnišnice Golnik-KOPA, ozi-
roma na ŽR št. 51500-603-34158.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene do 24. 12.
1998 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Bolnišnica Golnik-KOPA,
Golnik 36, 4204 Golnik, tajništvo uprave
(Ksenija Podržaj).

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 24. 12. 1998
ob 12. uri, v sejni sobi na upravi Bolnišnice
Golnik-KOPA, Golnik 36, 4204 Golnik.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranimi po-
nudniki bo sklenjena pogodba o dobavi bla-
ga za obdobje enajstih mesecev (1. 2.
1999–31. 12. 1999).

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): izpolnjevanje formalnih delovnih
in tehničnih sposobnosti ter kriterijev in zah-
tev, navedenih v razpisni dokumentaciji.

9., 10.
Bolnišnica Golnik

Št. 0304-417/4-98 Ob-8544
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Jesenice.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: nezdravstveni potrošni
material. Okvirne količine so razvidne iz
razpisne dokumentacije.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj se lahko poteguje za naročilo blaga po
posameznih skupinah oziroma podskupi-
nah, pri čemer mora ponuditi s pogoji dolo-
čen odstotek artiklov ponujene (pod)skupi-
ne in zanje zagotavljati celotne letne razpi-
sane količine (glavni pogoji, 8. točka).

Skupine in podskupine z orientacijskimi
vrednostmi:

A) tekstil, delovna zaščitna oblačila in
obutev – 14,260.000 SIT, od tega:

1. tekstilni izdelki – 10,700.000 SIT,
2. delovno zaščitna oblačila –

2,800.000 SIT,
3. delovna obutev – 760.000 SIT;
B) pisarniški material, obrazci in tisko-

vine – 14,460.000 SIT, od tega:
1. pisarniški material – 7,000.000 SIT,
2. obrazci – 2,160.000 SIT,
3. tiskovine – 5,300.000 SIT;
C) ostali material – 16,700.000 SIT,

od tega:
1. material za čiščenje – 6,500.000 SIT,
2. PVC material – 3,200.000 SIT,
3. papirna konfekcija – 7,000.000 SIT.
(d) Orientacijska vrednost celotnega

naročila je 45,420.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 3.

1999, največ 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotav-
ljanje sposobnosti: Razpisno dokumenta-
cijo dobite v upravi Splošne bolnišnice
Jesenice, Cesta m. Tita 112, Jesenice,
pri Zdenki Pulec, višji upravni delavki, med
8. in 13. uro, tel. 064/868 486, faks
064/861 696, po predhodni najavi in ob
predložitvi dokazila o plačilu razpisne do-
kumentacije.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 18.
decembra 1998 do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega raču-
na, kam je potrebno znesek nakazati): za
razpisno dokumentacijo je potrebno pla-
čati 10.000 SIT na žiro račun
št. 51530-603-31205.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do vključno 8. januarja
1999 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe je potrebno pred-
ložiti na naslov, ki je naveden pod točko
4. (a).

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v prostorih jedil-
nice (kletna etaža upravne stavbe) Splošne
bolnišnice Jesenice, dne 11. januarja 1999
ob 13. uri.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik
lahko sodeluje vsaka pravna ali fizična ose-
ba, ki je registrirana za dejavnost, ki je pred-
met razpisa, in ima za opravljanje te dejav-
nosti vsa predpisana dovoljenja.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

1. Potrdilo (za ponudnike s statusom
s.p. lahko izjava), da proti ponudniku ni uve-
den postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, ki ni starejše od 30
dni (lahko kopija originalnega dokumenta).

2. Sodno overjeno dokazilo o registra-
ciji za opravljanje dejavnosti, ki ni starejše
od 30 dni, oziroma obrtno dovoljenje, če
gre za opravljanje obrtne in obrti podobne
dejavnosti (lahko kopija originalnega doku-
menta).

3. Dokazilo (za ponudnike s statusom
s.p. lahko izjava), da ni bila proti ponudniku
izdana pravnomočna sodna odločba, ki ka-
že na ponudnikovo nestrokovnost, ki ni sta-
rejše od 30 dni (lahko kopija originalnega
dokumenta)

4. Dokazilo, da je poravnal davke in
prispevke, določene z zakonom, ki ni starej-
še od 30 dni (lahko kopija originalnega do-
kumenta) in je izdano od DURS oziroma APP.

5. Potrjeni obrazci BON 1 in BON 2
ali BON 3 ali podatki iz bilance uspeha in
podatki iz bilance stanja in potrdilo poslov-
ne banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obraz-
ca BON 2 ali BON 3). Dokumenti ne smejo
biti starejši od 30 dni (lahko kopija original-
nega dokumenta).

6. Garancijo banke za resnost ponud-
be v višini 1% vrednosti blaga, ki ga ponuja,
veljavno do podpisa pogodbe oziroma naj-
kasneje do 19. 3. 1998.

7. Izjavo banke, da bo dobil garancijo
za dobro izvedbo posla v višini 5% pogod-
bene vrednosti.

8. Izjavo, da lahko zagotovi celotne
razpisane letne količine blaga, za katerega
je ponudnik, pri čemer mora ponuditi:

– vse razpisane artikle iz izbranih sku-
pin A ali B oziroma izbranih podskupin,

– najmanj 50% artiklov iz skupine C
oziroma njenih izbranih podskupin.

9. Izjavo, da sprejema pogoje razpi-
sne dokumentacije.

10. Opis referenc z dokazili (izjave
kupcev ali drugi ustrezni dokumenti).

11. Izjavo, da nudi najmanj 60 dnevni
plačilni rok.

12. Izjavo, da bo blago dostavljal fco
Splošna bolnišnica Jesenice, razloženo, v
pogodbenih rokih.
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13. Izjavo, da bo dostavljal cenike v
zahtevani frekvenci.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba naročnika je mag.
Janko Berlogar, tel. 064/868 415, faks
064/861 696.

Morebitni ponudniki morajo ob zahtevi
po pošiljanju razpisne dokumentacije ali ob
njenem osebnem prevzemanju navesti, za
katere skupine oziroma podskupine razpi-
sanega blaga bodo ponudniki. Tako bodo
poleg enotne razpisne dokumentacije pre-
jeli tudi vzorce (obrazci, tiskovine ipd.), ki
sodijo le k delu razpisanega blaga in omo-
gočajo ustrezno ponudbo.

10. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera o na-
ročilu ni bila objavljena, ker to ni potrebno.

Splošna bolnišnica Jesenice

Javni razpisi

Ob-8556
Ministrstvo za ekonomske odnose in raz-

voj, Urad za gospodarsko promocijo in tuje
investicije, Kotnikova 28, Ljubljana, objavlja

javni razpis
za nudenje svetovalnih uslug in storitev

ter izvedbo poslovno prodajnih
delegacij na Norveško in Dansko
in obiskov potencialnih kupcev

iz Švedske in Finske
1. Naročnik: Ministrstvo za ekonomske

odnose in razvoj, Urad za gospodarsko pro-
mocijo in tuje investicije, Kotnikova 28, Ljub-
ljana, kot financer.

2. Predmet razpisa je projekt nudenja
svetovalnih uslug in storitev pri spodbujajnju
izvoza slovenskih podjetij in organizacijo po-
slovno prodajnih delegacij na Norveško in
Dansko in obiskov potencialnih kupcev iz
Švedske in Finske v letu 1999. Posamezno
prijavljeno svetovalno podjetje lahko kandi-
dira za izvedbo programa aktivnosti v Skan-
dinaviji (Švedska, Finska, Norveška, Dan-
ska). Za izvajanje programa bodo na voljo
sredstva v višini do 11 mio SIT za posamez-
no državo, po sprejetju proračuna za leto
1999.

Cilj projekta je povečanje izvoza sloven-
skih podjetij v te države. Ciljna skupina pri-
dobivanja novih potencialnih kupcev so na-
slednje panoge: tekstilna, usnjarska, lesno
predelovalna, kemična, prehrambena, ko-
vinsko predelovalna, električna, elektronika
in avtodeli.

3. Pogoji za udeležbo na javnem razpi-
su:

a) Upravičenci za prijavo: na razpis se
lahko prijavijo svetovalna podjetja iz Slove-
nije in iz tujine, ki se ukvarjajo s svetova-
njem ali z izvedbo promocije izvoza ter ima-
jo poslovne reference pri teh poslih v Skan-
dinaviji. Do udeležbe na tem razpisu niso
upravičena podjetja, ki so v stečajnem po-
stopku ali v postopku prisilne poravnave.

b) Merila za izbiro svetovalnih podjetij:
– poslovna usposobljenost za izvedbo

projekta,

– z referencami podkrepljena aktivna pri-
sotnost na skandinavskem trgu,

– usposobljenost za vzpostavljanje sti-
kov s skandinavskimi podjetji,

– transparentna finančna konstrukcija
projekta,

– obseg storitev, glede na ceno,
– druge ugodnosti.
Prednost pri izbiri bodo imela podjetja,

ki bodo predložila detajlni časovni in kvalita-
tivni plan aktivnosti, skupaj z virom podat-
kovnih baz za izbiro ciljnih podjetij.

c) Finančni del ponudbe naj bo sestav-
ljen iz fiksnih stroškov izvedbe aktivnosti pod
točko 3. e) oziroma 3. f) in iz variabilnega
dela stroškov na posamezno podjetje.

Kot uspešnostni kriterij se upošteva:
– število organiziranih obiskov sloven-

skih podjetij pri tujih podjetjih in izražena
namera o možnem sodelovanju s slovenski-
mi podjetji (pri poslovni delegaciji na Nor-
veško in Dansko),

– število obiskov v Sloveniji in izražena
namera o sodelovanju s slovenskimi podjet-
ji (v primeru obiska potencialnih kupcev iz
Švedske in Finske).

d) Pogodba o svetovanju in izvedbo po-
slovne delegacije oziroma obiskov poten-
cialnih kupcev se z Uradom za gospodar-
sko promocijo in tuje investicije podpisuje
za vsako skandinavsko državo posebej in za
obdobje največ 12 mesecev. Financiranje
bo zagotovljeno iz namenskega dela prora-
čuna Urada za gospodarsko promocijo in
tuje investicije, v okviru Ministrstva za eko-
nomske odnose in razvoj.

e) do 12-mesečni program izvedbe po-
slovno prodajne delegacije na Dansko in
Norveško mora minimalno zagotavljati sle-
deče aktivnosti svetovalnega podjetja:

– udeležba na uvodnih razgovorih s po-
tencialnimi udeleženci poslovne delegacije
v Sloveniji in izbira podjetij, ki se bodo ude-
ležila delegacije,

– kratko tržno analizo za proizvode vsa-
kega prijavljenega podjetja,

– identifikacija potencialnih kupcev na
podlagi brošur, predstavitev in želja sloven-
skih podjetij,

– direktno kontaktiranje (follow up) po-
tencialnih kupcev, katerim je bila poslana
predstavitvena pošta, s pomočjo telefona,
faksa ali e-maila,

– organizacija programa obiskov pred-
stavnikov slovenskih podjetij pri resnih po-
tencialnih kupcih na Norveškem in Dan-
skem,

– predstavitev trga in programa obiskov
za posamezno podjetje ob prihodu podjetij
na Norveško oziroma Dansko,

– stalno stimuliranje interesa za nakup
slovenskih proizvodov in promocijo Sloveni-
je in njenih proizvajalcev,

– anketa med podjetji, katera bodo slo-
venska podjetja obiskala in končno poročilo
o izvedbi projekta.

f) do 12-mesečni program izvedbe obi-
skov potencialnih kupcev iz Švedske in Fin-
ske mora minimalno zagotoviti sledeče ak-
tivnosti:

– priprava seznama z najmanj 100 na-
slovi potencialnih prvovrstnih kupcev blaga
slovenskih proizvajalcev iz posamezne
države in predstavitev njihove nabavne poli-
tike,

– direktno kontaktiranje (follow up) po-
tencialnih kupcev s pomočjo telefona, faksa
ali e-maila,

– posamični obiski 15 predstavnikov
švedskih oziroma finskih podjetij v Sloveniji,

– stalno stimuliranje interesa za nakup
slovenskih proizvodov in promocijo Sloveni-
je in njenih proizvajalcev,

– anketa med podjetji, ki bodo obiskala
Slovenijo in končno poročilo o izvedbi pro-
jekta.

4. Predlagane programe prijavljenih pod-
jetij bo na osnovi meril iz točke 3b) kvalita-
tivno ocenila razpisna komisija, sestavljena
iz uslužbencev Urada za gospodarsko pro-
mocijo in tuje investicije in predstavnikov
MEOR. Izbranemu svetovalnemu podjetju
bodo dodeljena razpisana sredstva za
stroške promocijskega programa v Skandi-
naviji izplačana v 2 obrokih: 50% ob podpi-
su pogodbe in prostalih 50% po končanem
projektu, v odvisnosti od trajanja pogodbe
in obsega realiziranih poslov. Pogoj za reali-
zacijo plačila je uspešna izvedba posamez-
nih dogovorjenih aktivnosti ob istočasni pre-
daji končnega in medfaznih poročil, skupaj
z obračuni stroškov.

5. Zahtevana dokumentacija
Zainteresirano podjetje mora vlogi na

razpis, ki vsebuje načrt za izvajanje aktiv-
nosti iz točke 3e) oziroma 3f) ter finančni
načrt, priložiti registracijo podjetja, kriterije
za izbor podjetij in vir podatkov o skandi-
navskih podjetjih, katere namerava kontak-
tirati, ter opis dosedanjih referenc pri
opravljanju razpisanih in sorodnih aktivno-
sti v preteklosti. Zahtevana dokumentacija
mora biti posredovana v slovenskem jezi-
ku. V primeru, ko je vlagatelj tujec se vloga
posreduje v slovenskem in angleškem jezi-
ku. Finančni načrt mora biti izražen v slo-
venski valuti.

Podrobno gradivo je na voljo na sedežu
Urada za gospodarsko promocijo in tuje in-
vesticije, kontaktna oseba ga. Milanka Ja-
kopič.

6. Prijava in razpisni rok
Zainteresirana svetovalna podjetja lahko

vložijo svoje prijave na sedežu Urada za gos-
podarsko promocijo in tuje investicije, Kot-
nikova 28, v Ljubljani (tel. 061/131-52-99,
faks 061/131-60-109, e-mail: tipo@gov.si).

Popolna vloga v skladu z razpisnimi po-
goji mora biti dostavljena na gornji naslov,
ne glede na vrsto prenosa te pošiljke, do
vključno 6. 1. 1999, do 13. ure, v zaprti
ovojnici z oznako “Ne odpiraj - razpis“, z
navedbo “Promocija/Skandinavija“. Vlog, ki
ne bodo prispele pravočasno, oziroma bo-
do nepravilno izpolnjene, komisija ne bo
obravnavala in bodo vrnjene pošiljateljem.

7. Javno odpiranje ponudb bo izvedla
Komisija za odpiranje in ocenjevanje po-
nudb v prostorih Urada za gospodarsko pro-
mocijo in tuje investicje na Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj, Kotnikova 28,
Ljubljana, dne 7. 1. 1999. Komisija bo smi-
selno uporabljala določila zakona o javnih
naročilih. Prijavljena podjetja bodo o rezul-
tatih razpisa obveščena najkasneje do
20. 1. 1999.

Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj

Urad za gospodarsko promocijo
in tuje investicije
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Ministry of Economic Relations and
Development Trade and Investment
Promotion Office, Kotnikova 28, Ljubljana,
Slovenia hereby issues

Invitation to Tenderers
for the Procurement of Consultancy
Services and the Execution of the

Export Sales Missions to Norway and
Denmark and Inward Buyer Missions

from Sweden and Finland
1. The Employer: Ministry of Economic

Relations and Development, Trade and
Investment Promotion Office, Kotnikova 28,
Ljubljana, Slovenia.

2. Scope of the Tender: the project for
the procurement of consultancy services
for the promotion of Slovenian exporters
and the organisation of export sales
missions to Norway and Denmark and
inward buyer missions from Sweden and
Finland (hereinafter: the Project) in the
course of 1999. An individual consultancy
company may tender for the execution of
the entire programme of activities
envisaged for the implementation in the
Scandinavian countries (Sweden, Finland,
Norway, Denmark). The funds amounting
to SIT 11 million per country will be
available after the budget for the year 1999
has been adopted.

The purpose of the Project is to promote
exports of Slovenian companies to the
Scandinavian countries. The target group of
new potential buyers shall be composed of
companies working in the following fields:
textile, leather, wood-processing, chemical,
food, metal processing, electrical,
electronics, and vehicle parts.

3. Qualification criteria:
a) Eligibility criteria: Slovenian or foreign

consultancy companies proactive in the
area of advising and/or export promotion
are invited to submit tenders, provided they
have terms of reference for such activities
carried out in Scandinavia. Tenders
submitted by companies in receivership or
bankruptcy will be rejected.

b) Evaluation criteria:
– business capability for the

implementation of the Project,
– presence in the markets of

Scandinavia supported by references,
– skills and facilities required for

establishing contacts with Scandinavian
companies,

– transparent financial structure of the
project,

– value for money, i.e. scope of services
to match the contract value,

– other advantages.
Merit points will be assigned to the

companies which submit a detailed time
schedule complete with the description of
planned activities, and the database to serve
as a source of information on target
companies.

c) Commercial part: it shall comprise
fixed costs for the execution of the activities
listed under item 3 (e) and 3 (f), and variable
costs incurred by targeting an individual
company.

During the evaluation process, the stress
will be on the following:

– the number of proposed visits of
Slovenian companies to their foreign
counterparts and the expression of
commitment to co-operate with Slovenian
companies (export sales mission to Norway
and Denmark),

– the number of proposed visits to
Slovenia and the expressed commitment to
co-operate with the Slovenian companies
(inward buyer mission from Sweden and
Finland).

d) Award of consultancy contract and
the organisation of exports sales and inward
buyer missions to be concluded with the
Trade and Investment Promotion Office for
each Scandinavian country separately for
the period not exceeding 12 months. Funds
for the Project have been earmarked from
the budget of the Trade and Investment
Promotion Office which operates within the
framework of the Ministry of Economic
Relations and Development

e) implementation of the Project - export
sales mission: during 12 months reserved
for the organisation of the export sales
mission to Denmark and Norway, the
successful tenderer shall provide but not be
limited to the following services:

– participation in the preliminary talks
with potential participants in the export sales
mission from Slovenia and the selection of
companies to take part in the mission,

– market research for products of
Slovenian companies participating in the
mission,

– identification of potential buyers on the
basis of brochures, presentations and
wishes of Slovenian companies,

– follow-up activities to contact directly
potential buyers which have received marketing
materials by mail, phone, fax or e-mail,

– organisation of visits of the
representatives of Slovenian companies of
short-listed potential buyers in Norway and
Denmark,

– presentation of the market players and
making of the programme of the visit for
each Slovenian exporter that arrives in
Norway and/or Denmark,

– constant animation of buyers to
purchase Slovenian goods and promotion
of Slovenia and its producers,

– polling target companies and the
preparation of final report on the execution
of the Project.

f) Implementation of the Project - inward
buyer mission: during 12 months reserved
for the organisation of the inward buyer
mission from Sweden and Finland, the
successful tenderer shall provide but not be
limited to the following services:

– preparation of a list with at least 100
potential prime buyers of Slovenian
products per country and presentation of
respective purchasing policy,

– follow-up activities to contact directly
potential buyers which have received
marketing materials by mail, phone, fax or
e-mail,

– individual visits of 15 representatives
of Swedish, i.e. Finnish companies to
Slovenia,

– constant animation of buyers to
purchase Slovenian goods and promotion
of Slovenia and its producers,

– polling target companies and the
preparation of final report on the execution
of the Project.

4. The Evaluation Committee will
evaluate duly submitted tenders on the basis
of the criteria listed under item 3 (b). The
Evaluation Committee will include
employees of the Trade and Investment
Promotion Office and the Ministry of
Economic Relations and Development. The
Successful Tenderer will get funds as
descried above for the execution of the
promotion programme in Scandinavia
effected in two instalments: 50 per cent
upon the signing of the contract and the
remaining 50 per cent upon the completion
of the Project subject to the duration of the
contract, the scope of the realised activities,
and the interim and final reports made.

5. Documentation
The tender documentation to be

submitted in response to the Invitation to
Tenderers shall include the time schedule
and programme of activities as described
under item 3 (e), (f), financial plan, certificate
of incorporation, criteria for company
selection and source of information on
Scandinavian companies the tenderer
intends to contact, as well as terms of
reference for tendered or related activities
executed in the past. The tender shall be in
the Slovenian language.

Detailed documentation may be obtained
from the Head Office of the Trade and
Investment Promotion Office, contact
person Mrs Milanka Jakopič.

6. Submission of tenders
Tenderers can submit their tenders to

the head Office of the Trade and Investment
Promotion Office, Kotnikova 28, Ljubljana,
Slovenia, phone 061/131-52-99, fax
061/131-60-109, e-mail: tipo@gov.si.

Complete tenders shall arrive at the
above address by 6 January 1999 not later
than 1 p.m. regardless the way of delivery.
Tenders shall be in sealed envelopes
marked “Ne odpiraj - Razpis“ and
“Promocija/Skandinavija“. Late and
incomplete tenders will be rejected and sent
back to the tenderers.

7. Public opening of tenders will take
place in the premises of the Trade and
Investment Promotion Office, Kotnikova 28,
Ljubljana, by the Committee for Opening
and Evaluation of Tenders on 7 January
1999. The Committee for Opening and
Evaluation of Tenders will abide by
provisions laid down in the Law on Public
Procurement. The results of the evaluation
will be announced by 20 January 1999.

Ministry of Economic Relations
and Development

Trade and Investment Promotion Office

Št. 731-1/98 Ob-8584
Zavod Republike Slovenije za zaposlo-

vanje, Glinška ulica 12, Ljubljana, objavlja
na podlagi 7. člena odredbe o načinu odda-
janja subvencij, dotacij in drugih transferov
iz sredstev proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 5/98)

javni razpis
za izbor javnih del v Republiki Sloveniji

za leto 1999
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1. Uporabnik je: Zavod Republike Slo-
venije za zaposlovanje, Glinška ulica 12,
Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa je izbira pro-
gramov in izvajalcev javnih del za obdobje
1.1.1999 do 31. 12. 1999.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati pri-
javitelji:

– pri organiziranju in izvajanju javnih del
sodelujejo naročniki javnih del, izvajalci in
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,

– na razpisu lahko sodelujejo kot izvajalci
in naročniki javnih del občine, zveze, druš-
tva, ustanove, javni zavodi oziroma druge ne-
profitne organizacije ali državne institucije,

– na razpisu lahko sodelujejo kot izvajal-
ci ali naročniki tudi delodajalci ali druge or-
ganizacije. Programe javnih del lahko orga-
nizirajo samo za tiste dejavnosti, katerih cilj
ni pridobivanje dobička in s katerimi na trgu
ne bodo povzročali nelojalne konkurence.

4. Orientacijska vrednost naročila je
3.820,000.000 SIT.

5. Merila za izbor:
Odbor za izbor javnih del sprejema pro-

grame javnih del glede na:
– kriterije za izvajanje programov javnih

del,
– mnenje Območne enote Zavoda Re-

publike Slovenije za zaposlovanje o primer-
nosti programa javnih del oziroma ciljev, za-
radi katerih se izvajajo programi javnih del,

– javni interes, ki ga izrazi naročnik jav-
nega dela,

– zagotovljene vire financiranja,
– mnenje lokalne skupnosti v primerih,

kadar naročnik programa ni lokalna skup-
nost,

– sredstva namenjena programu javnih del
v proračunu Republike Slovenije za l. 1999.

Odpiranje prijav ni javno. Odbor za izbor
javnih del obravnava prispele prijave enkrat
mesečno.

6. Zavod Republike Slovenije za zapo-
slovanje bo programe javnih del sofinanciral
na podlagi javno objavljenih kriterijev, ki so
razvidni iz razpisne dokumentacije.

7. Obdobje izvajanja programa: od 1. 1.
1999 do 31. 12. 1999.

8. Rok za prijavo
Za programe javnih del, ki se bodo pričeli

izvajati v mesecu januarju 1999 (tudi za tiste,
ki so se že izvajali v letu 1998) je rok prijave
16. 12. 1998. Prijave se posredujejo pri-
stojni Območni enoti Zavoda Republike Slo-
venije za zaposlovanje oziroma Centralni služ-
bi kadar gre za nacionalne programe. Za
programe, ki se bodo pričeli izvajati kasneje
pristojne Območne enote Zavoda Republike
Slovenije za zaposlovanje zbirajo prijave do
vsakega 15. v mesecu.

9. Razpisno dokumentacijo, prijavne ob-
razce in dodatne informacije lahko kandida-
ti dobijo na: Centralni službi Zavoda Repub-
like Slovenije za zaposlovanje, Ljubljana,
Glinška ulica 12, oziroma na pristojnih Ob-
močnih enotah Zavoda Republike Slovenije
za zaposlovanje Celje, Koper, Kranj, Ljub-
ljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gori-
ca, Novo mesto, Sevnica in Velenje in
spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije
za zaposlovanje na http://www.ai.ijs.si/
RZZ_doc/index1.html.

Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

Ob-8413
Na podlagi 10. člena zakona o športu

(Ur. l. RS, št. 22/98) Občina Trebnje ob-
javlja

javni razpis
za sofinanciranje programov na
področju športa, ki so v javnem

interesu v letu 1999
I. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji

izvajalci športnih programov na področju
Občine Trebnje:

– športna društva,
– šolska športna društva,
– šolske in vzgojne-varstvene organizacije,
– drugi izvajalci športnih programov, ki

so registrirani za opravljanje dejavnosti v
športu.

Ime, naziv in sedež naročnika: Občina
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.

II. V letu 1999 bomo sofinancirali na-
slednje programe:

1. Program športa otrok in mladine:
a) interesna športna vzgoja predšolskih

otrok:
– program športne značke Zlati sonček:

A in B program,
– program Naučimo se plavati;
b) športna vzgoja otrok in mladine us-

merjenih v kakovostni in vrhunski šport;
c) športna vzgoja otrok in mladine s po-

sebnimi potrebami;
d) športna dejavnost študentov.
2. Program športne rekreacije.
– rekreacija odraslih starosti nad 65 let,
– program športa upokojencev in invali-

dov,
– planinstvo, taborništvo, skavtstvo (po-

samezni športni programi).
3. Program kakovostnega in vrhunskega

športa: športne šole in tekmovanja športno
nadarjenih otrok, mladine in odraslih, ki ima-
jo značaj rednega športnega treniranja.

4. Program skupnih strokovnih nalog:
– seminarji in tečaji ter izpopolnjevanje

kadrov (sofinancira se samo prijavnina za
udeleženca),

– sofinanciranje programov izven sedež-
ne dejavnosti študentov Fakultete za šport
(prijavijo se lahko društva v katerih so štu-
dentje vaditelji skupin - dokazilo).

5. Investicijsko vzdrževanje športnih ob-
jektov in površin.

III. Razpisna dokumentacija je na voljo
deset dni po objavi razpisa med 8. in 10. uro.

Prijavni obrazec, druge obrazce in poja-
snila dobite na Občini Trebnje, Oddelek za
proračun, finance ter gosp. in družb. de-
jav., Goliev trg 5, 8210 Trebnje.

Kontaktna oseba: Miro Hrenk, telefon
44-040, int. št. 209.

IV. Izvajalci morajo k prijavnem obrazcu
priložiti:

– potrdilo o registraciji društva pri UE
Trebnje,

– potrdilo o zagotovljenem strokovnem
kadru (pogodbo s strokovnim delavcem),

– potrdilo o zagotovljenem prostoru za
izvajanje programa (pogodba z upravljalcem
prostora),

– poročilo o delu za leto 1998,
– program dela za leto 1999.
V. Prednost pri izboru bodo imeli tisti

izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje:
– vadbene skupine številčno zapolnjene,

– priložene poimenske sezname vade-
čih za starostne skupine do 18. leta, s so-
glasjem staršev,

– dokazilo o vplačani članarini za leto
1998,

– neprofitne organizacije, ki so registri-
rane za izvajanje športnih programov.

VI. Izvajalci športnih programov, ki želijo
kandidirati za proračunska sredstva, so dolž-
ni poslati vse zahtevane podatke na obraz-
cih. Izbrani bodo le tisti, ki bodo dostavili
vso zahtevano dokumentacijo.

Višina dodeljenih sredstev za sofinancira-
nje programov pa bo odvisna od sprejetega
plana proračuna Občine Trebnje za leto 1999.

VII. Rok za prijavo programov je 15. 1.
1999. Vloge za prijavo na javni razpis pošljite
na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210
Trebnje in z oznako ”Javni razpis - šport”.

VIII. Izbrane izvajalce programov bomo o
odločitvi obvestili tako, da jih bomo povabili
k podpisu pogodbe za izvedbo posamezne-
ga programa, po sprejetem proračunu Ob-
čine Trebnje.

Občina Trebnje

Ob-8487
Občina Bled na podlagi 10. člena zako-

na o športu (Ur. l. RS, št. 22/98) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov športa v

Občini Bled za leto 1999
1. Predmet javnega razpisa iz sredstev

proračuna Občine Bled za področje športa
je sofinanciranje naslednjih programov:

– programi za otroke in mladino,
– programi kakovostnega in vrhunskega

športa,
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih

kadrov,
– tečaji plavanja, smučanja in drsanja za

mlade,
– zlati sonček in športna značka,
– investicijsko vzdrževanje športnih ob-

jektov,
– investicije v športne objekte in opremo.
2. Na razpis za sofinanciranje programov

športa lahko kandidirajo vsa športna druš-
tva in klubi ustanovljeni na podlagi zakona o
športu in ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– imajo sedež in delujejo na območju
Občine Bled,

– imajo usklajena pravila z zakonom o
društvih (Ur. l. RS, št. 60/95).

3. Športne organizacije in klubi, ki se jav-
ljajo na javni razpis morajo posredovati pro-
grame in poročila o delovanju in rezultatih
doseženih v preteklem letu na predpisanih
obrazcih, ki jih dobite na Športni zvezi Ra-
dovljica, Gorenjska cesta 26, Radovljica.

4. Proračunska sredstva za področje
športa za leto 1999 se bodo razdeljevala na
podlagi določil veljavnega pravilnika o nači-
nu in vrednotenju športnih programov v Ob-
čini Bled, in sicer po sprejemu proračuna
Občine Bled za leto 1999.

5. Rok za prijavo na razpis je 25. decem-
ber 1998, na naslov: Športna zveza Radovlji-
ca, Gorenjska cesta 26, 4240 Radovljica.

6. Medsebojna razmerja med Občino
Bled in izbranim izvajalcem športnih progra-
mov se uredijo s pisno pogodbo.

7. Podrobnejše informacije dobite na
Športni zvezi Radovljica, tel. 064/712-056,
Jure Vreček.

Občina Bled
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Ob-8552
Na podlagi določil zakona o izvrševanju

proračuna Republike Slovenije za leto 1998
(Ur. l. RS, št. 34/98) in odredbe o načinu
oddajanja subvencij, dotacij in drugih trans-
ferov iz sredstev proračuna Republike Slove-
nije (Ur. l. RS, št. 5/98) Pospeševalni center
za malo gospodarstvo, Dunajska 156, Ljub-
ljana in Zavod Republike Slovenije za zapo-
slovanje, Glinška 12, Ljubljana, objavljata

javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti lokalnih

pospeševalnih centrov
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje aktiv-

nosti in nalog, ki jih lokalni pospeševalni
center oziroma lokalna koalicija izvaja za
podjetnike in lokalno okolje.

Naloge so naslednje:
– vspodbujanje aktiviranja lokalnih raz-

vojnih potencialov,
– splošno svetovanje,
– animiranje podjetnikov in lokalnega

okolja za pripravo razvojnih in podjetniških
programov,

– informiranje, usposabljanje podjetni-
kov ter članov lokalnih razvojnih koalicij,

– pomoč podjetnikom pri iskanju zuna-
njih virov za financiranje razvojnih projektov
in podjetniških idej,

– koordiniranje nalog med partnerji pri
zagonu in razvoju lokalnega pospeševalne-
ga centra,

– sodelovanje pri razpisih in pripravi raz-
vojnih projektov,

– ostalo.
II. Na razpis se lahko prijavijo vse tiste

lokalne iniciative, ki so bile izbrane na jav-
nem razpisu PCMG in RZZ za spodbujanje
lokalnih programov v letu 1996 in 1997,
niso pa bile izbrane oziroma se niso prijavile
na javni razpis za nadaljnjo podporo lokal-
nim iniciativam v mesecu septembru 1997.

III. V okviru razpisa bosta naročnika raz-
pisa zagotovila izbranim lokalnim iniciativam
sofinanciranje opravljenih aktivnosti v višini
do 1,000.000 SIT.

IV. Vloga vsake lokalne iniciative, ki se želi
prijaviti na razpis mora vsebovati natančno po-
ročilo o opravljenih aktivnostih iz I. točke raz-
pisa (kolikšnemu številu podjetnikov so poma-
gali pri iskanju zunanjih virov in koliko od njih
je sredstva dejansko tudi pridobilo, kakšno je
sodelovanje med partnerji v lokalni koaliciji, ki
so podpisali pismo o nameri, kako pogosto
se koalicija sestaja, na katere razpisa se je do
sedaj lokalni pospeševalni center že prijavil in
kakšni so bili rezultati). Naročnika razpisa bo-
sta pri izboru lokalnih pospeševalnih centrov,
ki jih bosta sofinancirala, upoštevala tudi dva
dodatna kriterija, in sicer:

– teritorialna pokritost Slovenije z lokal-
nimi iniciativami,

– demografska ogroženost področja.
Kolikor so bile v okviru lokalne koalicije

izpeljane tudi druge aktivnosti, ki niso nave-
dene v I. točki razpisa, naj poročilo vsebuje
tudi te.

V. Prijavitelji morajo pisne vloge oziroma
poročilo o izvedenih aktivnostih poslati v
roku 14 dni od objave razpisa v Uradnem
listu RS, na naslov: Pospeševalni center za
malo gospodarstvo, Dunajska 156/1, 1000
Ljubljana. Prijave morajo biti v zaprti kuverti

in vidno označene z napisom “Prijava na
javni razpis za sofinanciranje aktivnosti lo-
kalnih pospeševalnih centrov”. Javno odpi-
ranje ponudb bo 21. 12. 1998 ob 10. uri v
prostorih PCMG.

Izbor bo opravljen v roku največ 8 dni od
dneva odpiranja ponudb. Nepravilno posla-
ne ali napačno označene vloge komisija ne
bo obravnavala.

Vse informacije glede razpis so na voljo na
sedežu PCMG, Dunajska 156/1, Ljubljana,
tel. 061/18-91-870 ali 061/18-91-884 faks
061/18-91-877 vsak dan med 9. in 12. uro.

Pospeševalni center za malo
gospodarstvo

Ob-8555
Na podlagi določil zakona o izvrševanju

proračuna Republike Slovenije za leto 1998
(Ur. l. RS, št. 34/98) in odredbe o načinu
oddajanja subencij, dotacij in drugih trans-
ferov iz sredstev proračuna Republike Slo-
venije (Ur. l. RS, št. 5/98) Pospeševalni
center za malo gospodarstvo, Dunajska
156, Ljubljana in Zavod Republike Sloveni-
je za zaposlovanje, Glinška ulica 12, Ljub-
ljana, objavljata

javni razpis
za izbor svetovalcev za svetovanje v

okviru programa pospeševanja
podjetništva

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izbor svetovalcev in

zunanjih sodelavcev PCMG in Zavoda Re-
publike Slovenije za zaposlovanje, ki bodo v
letu 1999 izvajali svetovalno delo za podjet-
nike ali za brezposelne osebe, ki so v okviru
programa za samozaposlitev upravičeni do
različnih oblik svetovanja pri samozaposlo-
vanju. Svetovalci bodo svetovali na nasled-
njih področjih:

1. Svetovanje pri preverjanju podjet-
niških idej,

2. Svetovanje in strokovna pomoč pri
pripravi poslovnih načrtov in priprava na za-
četek poslovanja,

3. Svetovanje in strokovna pomoč pri
poslovanju ustanovljenih podjetij v začetni
fazi poslovanja.

2. Razpisni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo pravne in

fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje splo-
šne pogoje:

– da so registrirane za opravljanje po-
slovnega svetovanja,

– da imajo vsaj enega redno zaposlene-
ga v podjetju oziroma izvajalski organizaciji,

– da imajo vsaj tri leta izkušenj s to de-
javnostjo (šteto do dneva objave razpisa),

– da so člani Pospeševalne mreže za
malo gospodarstvo in

– da lahko dokumentirano dokažejo svo-
jo usposobeljnost z referencami na področ-
ju svetovanja.

Pravne ali fizične osebe lahko kandidira-
jo za eno ali več področij svetovanja iz toč-
ke razpisa, če za vsako področje svetovanja
razpolagajo z ustreznim strokovnim znanjem
in referencami. Zahtevani pogoji so:

– formalna izobrazba najmanj VII. stop-
nje izobrazbe in dokazila o ustrezni uspo-
sobljenosti za svetovanje – domača in tuja
usposabljanja za svetovanje,

– najmanj tri leta izkušenj pri svetoval-
nem delu, od tega najmanj dve leti samo-

stojnega svetovalnega dela na področju vo-
denja in upravljanja podjetij, trženja, organi-
zacije ali drugih podjetniških funkcij in pri
pripravi poslovnih načrtov.

Pravne ali fizične osebe se na razpis pri-
javijo na obrazcu “Prijava na razpis za izbor
svetovalcev”. Izpolnjenem obrazcu morajo
priložiti:

a) popolno registracijo podjetja, matič-
no številko iz registra samostojnih podjet-
nikov,

b) kratek opis dejavnosti (največ 500 be-
sed), podatke o številu zaposlenih (na dan
30. 11. 1998), podatke o ustvarjenem pri-
hodku iz zaključnega računa za leto 1997 z
navedbo deleža prihodka, ki je bil dosežen
iz svetovalne dejavnosti,

c) podatke o zaposlenih, ki opravljajo
svetovalno dejavnost, o njihovi izobrazbi in
strokovnih področij, na katerih delujejo
(obrazec za CV),

d) reference iz ustreznega področja sve-
tovanja, ki ne smejo biti starejše od 1. 1.
1997, od tega vsaj tri take, ki jih je mogoče
preveriti (polni naziv stranke, kratek opis
vsebine opravljenega svetovalnega dela za
stranko – največ 300 besed, navesti priča-
kovane in dosežene rezultate).

Pravne in fizične osebe, ki zaposlujejo le
enega strokovnjaka, lahko v pripravi nave-
dejo podatke o ustreznem(ih) strokovnja-
kih, ki jih lahko vključijo kot zunanje sveto-
valce in zagotovijo s tem celovito svetovalno
pomoč strankam. Za zunanje sodelavce mo-
rajo predložiti podatke iz točk b), c) in d) ter
njihovo pisno izjavo, da so pripravljeni so-
delovati s prijaviteljem na navedenih področ-
jih svetovanja.

3. Postopek izbire med prijavljenimi kan-
didati

Komisija bo obravnavala samo popolne
vloge, prejete na naslov: Pospeševalni cen-
ter za malo gospodarstvo, Dunajska 156/1,
Ljubljana, in sicer po pošti ali osebno v taj-
ništvu. Vloge morajo biti na Pospeševalnem
centru za malo gospodarstvo dan pred jav-
nim odpiranjem.

Javno odpiranje ponudb bo v sredo 23.
12. 1998 ob 10. uri v prostorih Pospeše-
valnega centra za malo gospodarstvo, Du-
najska 156/1, Ljubljana. Izbor bo opravljen
v roku 20 dni od dneva odpiranja ponudb.
Nepravilno poslane ali napačno označene
vloge komisija ne bo obravnavala.

Prijave morajo biti v zaprti kuverti in
vidno označene z napisom: “Prijava na jav-
ni razpis za izbor svetovalcev – Ne odpi-
raj”.

Prijave bo obravnavala štiričlanska komi-
sija, katere dva člana določi PCMG in dva
člana ZRSZ.

Z izbranimi prijavitelji bosta ZRSZ oziro-
ma PCMG sklenila pogodbo o sodelovanju
za obdobje do 31. 12. 1999.

4. Dodatne informacije o razpisu
Prijavne obrazce in vse dodatne infor-

macije o razpisu lahko dobite na PCMG,
Dunajska 156, Ljubljana, tel.
061/189-18-70, faks 061/189-18-77,
vsak dan med 13. in 15. uro, oziroma pri
vodji programov zaposlovanja na posamez-
nih območnih enotah ZRSZ, vsak dan med
12. in 14. uro.

Pospeševalni center za malo
gospodarstvo
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Št. 1264/98 Ob-8594
Občina Divača objavlja na podlagi 36. čle-

na zakona o gospodarskih javnih službah (Ur.
l. RS, št. 33/93)

javni razpis
za pridobitev koncesionarja za izvajanje
gospodarske javne službe “urejanje in

vzdrževanje površin za pešce in zelenih
površin”

1. Koncendent: Občina Divača, Kraška
cesta 32, Divača.

2. Predmet razpisa: oddaja koncesije za
gospodarsko javno službo urejanje in vzdrže-
vanje površin za pešce in zelenih površin.

3. Območje izvajanja gospodarske javne
službe: naselji Divača in Senožeče.

4. Koncesija se bo podelila: za pet let.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponud-

nika:
– strokovna usposobljenost ponudnika za

prevzem koncesije,
– kompleksnost ponudbe,
– tehnična opremljenost ponudnika za to-

vrstna dela,
– cena letnega programa,
– reference.
6. Koncendent si pridržuje pravico, da ne

sklene koncesijske pogodbe z nobenim od
ponudnikov.

7. Rok za oddajo ponudb je 10 dni od
objave razpisa. Ponudbe morajo biti oddane
v zaprti ovojnici z oznako ponudnika in s
pripisom “Ne odpiraj - ponudba za oddajo
koncesije!” Ponudba se pošlje priporočeno
po pošti ali odda osebno v sprejemni pisarni
Občine Divača, Kraška cesta 32, Divača.

8. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
dan po dnevu za oddajo ponudbe, ob 12. uri,
v sejni sobi Občine Divača, Kraška cesta 32,
Divača. Predstavniki ponudnikov morajo imeti
pisno pooblastilo za zastopanje.

9. O izbiri koncesionarja bo koncedent
odločil z upravno odločbo v roku 10 dni od
dneva odpiranja ponudb.

10. Razpisno dokumentacijo lahko po-
nudniki ob priložitvi potrdila o plačilu dvigne-
jo v sprejemni pisarni Občine Divača vsak
delavnik med 10. in 12. uro pri Tatjani Cerk-
venik (tel. 067/60-073). Cena razpisne do-
kumentacije je 1.000 SIT in se plača na žiro
račun Občine Divača št. 51420-630-90051
pri APP Sežana.

Občina Divača

Objave
delniških družb

Javne prodaje delnic

Ob-8554
Banka Zasavje, d.d., Trbovlje, bančna

skupina Nove Ljubljanske banke, v skladu s
statutom objavlja

ponudbo
za prodajo delnic Banke Zasavje, d.d.,

Trbovlje, bančna skupina Nove
Ljubljanske banke,

ki jo je banki posredoval delničar ABC
Tehnohit, d.o.o., Trgovsko podjetje na veli-
ko in malo, Ulica 1. junija 1, 1420 Trbovlje.

Predmet prodaje je 298 navadnih delnic
Banke Zasavje, d.d., Trbovlje, bančna sku-
pina Nove Ljubljanske banke po ceni
49.841,1874 SIT za eno delnico. Delnice
se prodajajo v paketu.

Prednostno pravico imajo v skladu z do-
ločili statuta obstoječi delničarji Banke Za-
savje, d.d., Trbovlje, bančna skupina Nove
Ljubljanske banke, ki s pismenim sporoči-
lom izjavijo, da sprejmejo ponudbo. Po-
nudba za prodajo velja do 27. 12. 1998,
to je 30 dni od predložitve ponudbe za
prodajo banki. Po tem roku bodo delnice
pod enakimi pogoji ponujene ostalim kup-
cem.

Ponudba zbira Banka Zasavje, d.d., Tr-
bovlje, bančna skupina Nove Ljubljanske
banke, Trg revolucije 25c, Trbovlje.

Banka Zasavje, d.d., Trbovlje,
bančna skupina

Nove Ljubljanske banke

Št. 450 Ob-8579
Koroška banka, d.d., Slovenj Gradec,

bančna skupina Nove Ljubljanske banke v
skladu s statutom objavlja

ponudbo
za prodajo rednih delnic Koroške

banke, d.d., Slovenj Gradec, bančne
skupine Nove Ljubljanske banke

Prodajalec: Kmetijsko-gozdarska zadru-
ga Dravograd, z.o.o., Meža 21, 2370 Dra-
vograd.

Predmet prodaje: 625 rednih delnic Ko-
roške banke, d.d., Slovenj Gradec, bančne
skupine Nove Ljubljanske banke, po ceni
17.000 SIT za eno delnico.

Prednostno pravico imajo v skladu z do-
ločili statuta delničarji Koroške banke, d.d.,
Slovenj Gradec, bančne skupine Nove Ljub-
ljanske banke, ki v roku 15 dni s pismenim
sporočilom izjavijo, da sprejemajo ponud-
bo.

Ponudba za odkup velja 15 dni od dneva
objave, po tem roku bodo delnice prodane
na prostem trgu.

Koroška banka, d.d., Slovenj Gradec,
bančna skupina

Nove Ljubljanske banke

Odkupi poslovnih deležev družb

Št. 896/98 Ob-8598
Skladno s 465. členom ZGD družba Lo-

ka, trgovsko podjetje, d.d., Škofja Loka,
Kidričeva c. 54, sporoča, da ima v lasti več
kot polovico delnic družbe Obrtnik, podjet-
je za gradbeno obrtne storitve, Škofja Loka,
d.d., Blaževa ul. 3.

Loka, d.d., Škofja Loka

Ob-8459
Slovenska zadružna kmetijska banka,

d.d., Ljubljana, Miklošičeva 4, Ljubljana, v
skladu s svojim statutom objavlja ponudbo,
ki jo je banki posredoval delničar Barex,
d.o.o., Cankarjeva 39, 9000 Murska So-
bota

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Preklic

Uprava Alpine, tovarne obutve, d.d.,
Žiri, preklicuje sklic 6. seje skupščine del-
niške družbe Alpine, d.d., Žiri.

Sklic skupščine je bil objavljen v ogla-
snem delu Uradnega lista RS, št. 79 z dne
27. 11. 1998.

Alpina, d.d., Žiri
predsednik uprave
generalni direktor

 Ob-8612
Telekom Slovenije, d.d., obvešča del-

ničarje, da je skladno z 286. členom zakona
o gospodarskih družbah prejel predlog del-
ničarja - Kapitalskega sklada pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d. za dopol-
nitev 4. točke dnevnega reda 1. seje
skupščine.

Dopolnjena 4. točka dnevnega reda z
naslovom “Spremembe in dopolnitve statuta
javnega podjetja Telekom Slovenije, d.d.“
je tako sestavljena iz dveh delov, in sicer:

4.a) Spremembe 26., 41. in 53. člena
statuta

4.b) Spremembe 24., 25., 28. in 29.
člena statuta.

Besedilo celotnega gradiva za skupšči-
no ter predlaganih dodatnih sprememb sta-
tuta je na vpogled na sedežu podjetja Ciga-
letova 15, Ljubljana, vsak delovni dan od
11. do 13. ure do vključno 21. 12. 1998 v
sobi 001 v pritličju.

Telekom Slovenije, d.d. obvešča delni-
čarje, da je skladno z 288. členom zakona o
gospodarskih družbah prejel nasprotni pred-
log delničarke - Mirjane Osolnik k 7. točki
dnevnega reda 1. seje skupščine, ki glasi:

za odkup
9 rednih delnic Slovenske zadružne

kmetijske banke, d.d., Ljubljana
Način plačila: z nakazilom ob sklenitvi

kupoprodajne pogodbe na žiro račun pro-
dajalca in izročitvijo delniške listine v po-
sest.

Delnice se ponujajo po ceni 440.000
SIT za eno delnico, oziroma skupaj
3,960.000 SIT.

Prednostno pravico odkupa imajo v skla-
du z določili statuta delničarji Slovenske za-
družne kmetijske banke, d.d., Ljubljana, ka-
teri pisno sporočijo banki, da sprejemajo
ponudbo v roku 30 dni od dneva objave
tega oklica.

Delničarji banke, ki imajo v skladu z do-
ločili statuta, prednostno pravico odkupa,
morajo upoštevati določila zakona o bankah
in hranilnicah, po katerih lahko posamezni
delničar pridobi več kot 15% delnic s pravi-
co do upravljanja banke, le s predhodnim
soglasjem Banke Slovenije.

Ponudba za odkup velja 30 dni od obja-
ve in jih zbira Slovenska zadružna kmetijska
banka, d.d., Ljubljan, Sektor sredstev in za-
kladništva, Miklošičeva 4, Ljubljana.

Slovenska zadružna kmetijska banka,
d.d., Ljubljana
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“ Določitev sejnine za člane nadzornega
sveta,

- 40.000 SIT netto za predsednika nad-
zornega sveta,

- 35.000 SIT netto za namestnika pred-
sednika nadzornega sveta,

- 30.000 SIT netto za člana nadzornega
sveta.“

Delničarkina utemeljitev nasprotnega
predloga:

“ Sejnine, ki jih predlaga uprava za člane
nadzornega sveta, so previsoke glede na
Telekomov monopolni položaj ter splošno
gospodarsko in socialno stanje v Sloveniji.“

Stališče uprave do nasprotnega predloga:
Uprava ne podpira nasprotnega predlo-

ga in predlaga delničarjem, da na skupščini
podprejo predlog uprave. Prvotni predlog
je sestavljen v skladu z 276. členom zakona
o gospodarskih družbah, ki določa, da mo-
ra biti plačilo nadzornega sveta v ustreznem
razmerju z njihovimi nalogami in finančnim
položajem družbe.

Telekom Slovenije, d.d.
predsednik uprave

Ob-8486
Uprava pooblaščene investicijske druž-

be Maksima 1, d.d., Ljubljana, Šubičeva 2,
na podlagi statuta družbe, zakona o investi-
cijskih skladih in družbah za upravljanje, za-
kona o gospodarskih družbah skupaj z nad-
zornim svetom sklicuje

6. skupščino
pooblaščene investicijske družbe

Maksima 1, d.d., Ljubljana,
ki bo v torek, dne 12. 1. 1999 ob 12. uri

v sejni dvorani na Šubičevi 2 v Ljubljani.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev pred-

sednika, dveh preštevalcev glasov in no-
tarja.

Predlog sklepa: skupščina potrdi pred-
sednika, preštevalca glasov in notarja v skla-
du s predlogom sklicatelja skupščine.

2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine:
Predlog sklepa: sprejme se ugotovitveni

sklep o sklepčnosti skupščine.
3. Informacija o pogojno sprejetih skle-

pih št. 4, 5 in 7. iz 5. letne skupščine Mak-
sime 1, d.d., Ljubljana.

Predlog sklepa: ugotovi se, da se štejejo
sklepi št. 4, 5 in 7 iz 5. letne skupščine
Maksime 1, d.d., Ljubljana za nesprejete
zaradi umika pripojitve Maksime 3, d.d.,
Ljubljana k Maksimi 1, d.d., Ljubljana.

4. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina razrešuje za-

radi poteka mandata naslednje člane nad-
zornega sveta: Sonjo Janežič, Ilijo Mediča
in Antona Matjašiča. Skupščina imenuje po-
novno za člane nadzornega sveta Sonjo Ja-
nežič, Ilijo Mediča in Antona Matjašiča.

Glasovanje in udeležba na skupščini
Pravico udeležbe in glasovanja na skupš-

čini imajo delničarji, ki bodo vpisani v del-
niški knjigi Maksime 1, d.d., Ljubljana v Kli-
rinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, na
dan skupščine in bodo ostali vpisani do kon-
ca zasedanja skupščine.

Seje skupščine se lahko udeležijo delni-
čarji ali njihovi pooblaščenci zastopniki, ki svo-
jo udeležbo na skupščini pisno prijavijo družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.

Vse spremembe glede podatkov, ki se
vpisujejo v delniško knjigo (spremembe last-
ništva, davčno številko firme ali imena, se-
deža firme oziroma prebivališča, žiro raču-
na, občine bivanja, itd.), morajo delničarji
pisno javiti na naslov: Centralna klirinško
depotna družba, d.d., Ljubljana, Trg repub-
like 3.

Udeleženci lahko dvignejo glasovnice,
ki so hkrati tudi vstopnice, eno uro pred
začetkom skupščine.

Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 12.30 na istem mestu.
Skupščina bo v tem primeru veljavno skle-
pala ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Gradivo v zvezi s predlaganim dnevnim
redom je na vpogled vsem delničarjem Mak-
sime 1, d.d., Ljubljana, v prostorih LB Mak-
sime, d.o.o., družbe za upravljanje, Ljublja-
na, Šubičeva 2, vsak delovni dan do skupš-
čine med 10. in 12. uro.

LB Maksima, d.o.o.
uprava

Št 66 Ob-8558
Na podlagi 36. člena statuta družbe Ljub-

ljanski kinematografi, d.d. uprava sklicuje

izredno skupščino družbe
Ljubljanski kinematografi, d.d.

ki bo dne 7. januarja 1999 ob 14. uri v
prostorih kinodvorane Kompas, Miklošiče-
va 38, Ljubljana z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je: ugotovi se
sklepčnost skupščine, izvoli predsedujoče-
ga skupščine in verifikacijsko komisijo v se-
stavi predsednika in dveh preštevalcev gla-
sov.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Razrešitev članov nadzornega sveta

družbe in izvolitev novih članov nadzornega
sveta.

Predlog sklepa nadzornega sveta je:
skupščina razreši člane nadzornega sveta,
ki so podali odstopno izjavo:

– Nevenko Črešnar-Pergar,
– Tomaža Justina,
– Matjaža Satlerja.
Skupščina izvoli tri nove člane nadzorne-

ga sveta, predstavnike delničarjev.
3. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi skle-

pov delničarjem je na voljo v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe, vsak delovnik od 9.
do 12. ure, v času od dneva objave dnev-
nega reda do vključno dneva zasedanja
skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda. Nasprotni predlogi delni-
čarjev k posameznim točkam dnevnega re-
da morajo biti v pisni obliki obrazloženi in
vloženi v roku 7 dni po objavi tega sklica v
tajništvu uprave delniške družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, njihovi pooblaščenci in za-
stopniki.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri

dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svo-
jo udeležbo in so vpisani v delniško knjigo
družbe pri KDD - Centralni klirinško depotni
družbi d.d. Ljubljana.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 30 minut pred zasedanjem, zara-
di vzpostavitve evidenc in morebitnega prev-
zema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Dvorana bo odprta 15 minut pred začet-
kom zasedanja skupščine.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje eno uro kasneje v istih
prostorih. Skupščina bo takrat ponovno od-
ločala ne glede na višino zastopanega os-
novnega kapitala.

Ljubljanski Kinematografi, d.d
direktor

Št. 7987 Ob-8559
Začasna uprava Stilles, d.d., Inženiring

in notranja oprema, Sevnica, vabi delničar-
je na

1. sejo skupščine
delniške družbe Stilles, d.d., Sevnica

Okrožno sodišče v Krškem je dne 30. 9.
1998 registriralo delniško družbo Stilles,
d.d., Inženiring in notranja oprema, Sevni-
ca, Savska cesta 13.

Začasna uprava ugotavlja, da so s tem
izpolnjeni pogoji za sklic skupščine, zato na
podlagi zakona o gospodarskih družbah in
statuta družbe sklicuje skupščino, ki bo v
četrtek, dne 7. 1. 1999 ob 16. uri v prosto-
rih jedilnice družbe.

Dnevni red:
1. Otvoritev zasedanja, ugotovitev sklepč-

nosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave skupščina izvoli delovna telesa
skupščine: predsednika skupščine Mojco
Lukančič in dva preštevalca glasov.

Na skupščini je prisoten notar Alojz Vi-
dic.

2. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: na podlagi poročila pre-

števalcev glasov, predsednica skupščine
ugotovi sklepčnost skupščine.

3. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave in nadzornega sveta skupščina sprej-
me poslovnik o delu skupščine v predlaga-
nem besedilu.

4. Poročilo o poteku prisilne poravnave
družbe.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta
skupščina sprejme na znanje poročilo o po-
teku prisilne poravnave družbe.

5. Poročilo začasne uprave o revidira-
nem poslovnem poročilu za leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta družbe se sprejme revidi-
rano poslovno poročilo za leto 1997.

6. Odločanje o rezultatih poslovanja.
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave skupščina sprejme predlog, da iz-
guba v višini 11,697.000 SIT ostane ne-
pokrita.
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7. Imenovanje revizijske hiše za leto
1998.

Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se pooblašča revizijsko
hišo Dinamic za revizijo poslovanja družbe
za leto 1998.

8. Spremembe statuta družbe. Besedilo
predlaganih sprememb je na razpolago v
tajništvu družbe vsak delovni dan med 8. in
10. uro.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in začasnega nadzornega sveta skupšči-
na sprejme spremembe statuta družbe.

9. Imenovanje članov nadzornega sveta
delničarjev ter seznanitev s članoma nad-
zornega sveta, ki ju je izvolil svet delavcev.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je dose-
danjim članom začasnega nadzornega sve-
ta potekel mandat.

Na predlog začasnega nadzornega sve-
ta skupščina izvoli člane nadzornega sveta
kot predstavnike delničarjev: Branko Am-
brožič, Tomaž Lovše, Mojca Lukančič, Zo-
ran Šoln.

Skupščina se seznani s članoma nad-
zornega sveta Albino Ljubi in Bojanom Lek-
šetom, ki ju je izvolil svet delavcev.

10. Določitev sejnin članom nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
članom nadzornega sveta določi sejnina
24.000 SIT bruto, predsedniku nadzorne-
ga sveta pa 30.000 SIT bruto.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pi-
sno prijavijo osebno ali s priporočeno po-
šiljko najmanj tri dni pred zasedanjem
skupščine v tajništvu družbe, Savska cesta
13, Sevnica.

Pozivamo udeležence, da se ob priho-
du na skupščino prijavijo v jedilnici najmanj
pol ure pred pričetkom zasedanja, kjer bo-
do s podpisom na seznamu prisotnih delni-
čarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli
glasovnice za glasovanje. O vseh točkah
dnevnega reda (razen prve) se glasuje z
glasovnicami.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumne-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopni-
ki pa še z izpisom iz sodnega registra.

Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

predloge k posameznim točkam dnevnega
reda, glede katerih želijo, da so o njih pra-
vočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno spo-
ročijo začasni upravi v sedmih dneh po ob-
javi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlog morajo le ti obrazložiti.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne eno uro za prvim sklicem, z istim dnev-
nim redom. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in statut so na vpogled delničarjem na sede-

žu družbe v Sevnici, Savska cesta 13, v
tajništvu vsak delovni dan med 8. in 10. uro
od objave do vključno dneva zasedanja
skupščine.

Stilles, d.d.,
Inženiring in notranja oprema Sevnica

začasna uprava

Št. 14/13-15-98 Ob-8578
Na podlagi 7.3. člena statuta družbe Alu-

minij Oprema, d.d., Komen 129a, sklicuje
začasna uprava družbe

1. skupščino
družbe Aluminij Oprema, d.d.,

ki bo v torek dne 12. 1. 1999 ob 13. uri
v prostorih družbe Aluminij Oprema, d.d.

Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev 1. skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina potrdi za

predsednika Marto Turk in dva preštevalca
glasov, in sicer Leonido Kosmina in Anico
Adamič.

Notarski zapisnik sestavi notar Milan Me-
sar.

3. Obravanva in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
4. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o

delu skupščine v predloženem besedilu.
5. Poročilo o lastninskem preoblikova-

nju družbe.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s

potekom lastninske preobrazbe podjetja.
6. Spremembe in dopolnitve statuta Alu-

minij Oprema, d.d.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-

be in dopolnitve statuta družbe v predlaga-
nem besedilu.

7. Sprejem letnega poročila o poslova-
nju v letu 1997.

Predlog sklepa: skupščina sprejme na
podlagi mnenja začasnega nadzornega sve-
ta predlagano letno poročilo o poslovanju
Aluminij Oprema, d.d., v letu 1997 z mne-
njem revizorja.

8. Delitev dobička in pokrivanje izgube
od leta 1993 do vključno 1996 leta in deli-
tev dobička leta 1997.

Predlog sklepa: skupščina sprejme
predlagano delitev dobička in pokrivanje
izgube v letih 1993 do vključno 1996 in
leta 1997;

– izguba iz leta 1993 in 1994 v nominal-
nem znesku 64,266.667,48 s pripadajočo
revalorizacijo se pokriva v naslednjih 5 letih
v breme prihodkov;

– dobiček iz leta 1995 in 1996 v nomi-
nalnem znesku 2,401.666,60 SIT s pripa-
dajočo revalorizacijo, se razporedi v rezerve;

– dobiček iz leta 1997 se v nominalnem
znesku 5,635.485,16 SIT s pripadajočo re-
valorizacijo razporedi v rezerve.

Delitev se evidentira v poslovnih knjigah
družbe na dan 1. 1. 1999.

9. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1998.

Predlog sklepa: skupščina imenuje revi-
zorja računovodskih izkazov Aluminij Opre-
ma, d.d., za poslovno leto 1998 revizijsko
hišo “Podboršek” k.d., Ulica gradnikove bri-
gade 4, Ljubljana.

10. Razrešitev članov začasnega nadzo-
renga sveta in izvolitev članom nadzornega
sveta.

Predloga sklepov:
10.1. Ugotovi se, da je članom zača-

snega nadzornega sveta prenehal mandat,
zato se jih razreši.

10.2. V nadzorni svet se izvolijo predla-
gani kandidati:

– Dušan Jazbec, EMŠO
2511947500211, Sveto 67,

– Anica Adamič, EMŠO
1703951505174, Tomačevica 45/a,

– Milan Črepinšek, EMŠO
2807955500413, Spodnje Gameljne 121.

11. Določitev sejnine za člane nadzor-
nega sveta.

Predloga sklepov:
11.1. Sejnina za udeležbo na sejah nad-

zornega sveta znaša
– za predsednika 23.000 SIT neto za

vsako sejo,
– za člane 17.000 SIT neto za vsako

sejo.
Člani nadzornega sveta so upravičeni do

povračila potnih stroškov za udeležbo na
seji.

11.2. Izplača se sejnina članom zača-
snega nadzornega sveta v pretekli mandatni
dobi v višini

– za predsednika 115.000 SIT neto,
– za člane 85.000 SIT neto.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

zakoniti zastopniki delničarjev in njihovi
pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
zakoniti zastopniki delničarjev in njihovi
pooblaščenci, ki bodo pisno prijavo osebno
ali s priporočeno pošiljko dostavili najka-
sneje tri dni pred sejo skupščine v tajništvu
družbe v Komnu 129a.

Udeleženci prijavijo svoj prihod na zase-
danje vsaj pol ure pred začetkom zasedanja
skupščine, kjer bodo s podpisom na sezna-
mu prisotnih delničarjev potrdili prisotnost
in prevzeli glasovalna sredstva.

Delničarji, zakoniti zastopniki delničarejv
in njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkaže-
jo z osebnim dokumentom, pisnim poobla-
stilom, zakoniti zastopnik pa še z izpisom iz
sodnega registra.

Nasprotni predlogi
Morebitne nasprotne predloge k posa-

meznim točkam dnevnega reda z razumno
obrazložitvijo naj delničarji sporočijo zača-
sni upravi v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne uro za prvim sklicem z enakim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljav-
no odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v tajništvu družbe
vsak delovnik od 12. do 14. ure od dneva
objave dnevnega reda do vključno zaseda-
nja skupščine.

Aluminij Oprema, d.d., Komen
začasna uprava – direktor
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Razne objave

Št. 017-45/98-1 Ob-8597
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

na podlagi 16. člena odredbe o obvezni
dobaviteljevi izjavi o skladnosti svetilk (Urad-
ni list RS, št. 77/98) na vlogo SIQ – Slo-
venski inštitut za kakovost za meroslovje,
Tržaška 2, Ljubljana, in opravljenem oce-
njevalnem obisku dne 19. 11. 1998, izda-
ja naslednje

obvestilo

SIQ, Slovenski inštitut za kakovost in
meroslovje, Tržaška 2, Ljubljana, je v skla-
du s prvim odstavkom 16. člena odredbe o

obvezni dobaviteljevi izjavi o skladnosti sve-
tilk (Uradni list RS, št. 77/98) določen za
nadzorni organ, preskusni laboratorij in cer-
tifikacijski organ za izvajanje dejavnosti v
skladu s citirano odredbo.

SIQ, Slovenski inštitut za kakovost in me-
roslovje, Tržaška 2, Ljubljana, je vpisan v sez-
nam pravnih oseb, ki izpolnjujejo pogoje po
navedeni odredbi pod zaporedno številko 1.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Ob-8482
Slovenijales Stanovanjska oprema,

d.o.o., v stečaju Dunajska c. 22, Ljubljana,
objavlja na podlagi sklepa stečajnega sena-
ta St. 31/98 z dne 20. 11. 1998

javno zbiranje ponudb
za prodajo terjatev do svojih dolžnikov

Predmet prodaje so naslednje terjatve:

zap. št. naziv dolžnika terjatev izklicna cena
v valuti v SIT

1. Terjatve do dolžnikov v Nemčiji:
1.1. Matthaeus Deffner 9.388,40 DEM 447.361

D-89335 Ichenhausen
Nemčija

1.2. Form Excluziv D-48329
Havixbeck Nemčija 30.020 DEM 1,430.466

1.3. Schaffer Moebelfabrik
D-32511 Bad Oeynhausen
Nemčija 8.889,29 DEM 423.579

2. Terjatve do dolžnikov v Rusiji:
2.1. Primhoztorg, Vladivostok 94.488,36 $ 7,600.521
2.2. Hoztorg A/D, Kemerovo 12.291 $ 988.672
2.3. Biarn, Volgodonsk 21.680 $ 1,743.911
2.4. TOO Jurjuzan, Cheliabinsk 23.111,24 $ 1,859.038
2.5. Hoztorg, Moskva 43.358 $ 3,487.661
2.6. AO Intercontrol, Moscow 22.864,04 $ 1,839.154
2.7. AOZT Zaozernoe, Omsk 137.573,66 $ 11,066.246
2.8. TOO Olvimial, Saratov 17.706,52 $ 1,424.289
2.9. TOO Trojka, Barnaul 38.392,84 $ 3,088.270
2.10. AOOT Vse dlja doma, Surgut 120.641,81 $ 9,704.271
2.11. A/O Nižegorodopthoztorg 35.251,10 $ 2,835.553

Nižnij Novgord
2.12. AOZT Tjumenopthoztorg, Tjumen 15.223,60 $ 1,224.567
2.13. TOO Himki-Hoztovari, Himki 61.659,92 $ 4,959.844
2.14. Torgovij Dom Gadalovskij, 37.346 $ 3,004.064

Krasnojarsk
2.15. Univermag Raduga, Doneck 10.381,75 $ 835.095
2.16. AOZT-FIRMA “Ilona” Abakan 20.885,48 $ 1,680.001

3. Terjatve do kupcev v Bosni
3.1. Slovenijales Sarajevo 42.476,55 DEM 2,024.027

4. Terjatve do kupcev v Sloveniji
4.1. Zlit Tržič, d.o.o., v steč. 28,864.852,53 SIT
14,432.426,27

5. Terjatve do kupcev v ZR Jugoslaviji
5.1. Polet Pirot 10,877.680,70 SIT 5,438.840

6. Terjatve do kupcev v Hrvaški
6.1. Drvoplast Buzet, d.d. 945.374,20 SIT 472.687

Podatki o posameznih terjatvah so na
razpolago na sedežu družbe po predhod-
nem dogovoru s stečajno upraviteljico.

Pogoji za sodelovanje v razpisu:
1. Ponudniki so lahko pravne in fizične

osebe, razen oseb navedenih v 153. členu

zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvi-
daciji.

2. Upoštevane bodo ponudbe ponud-
nikov, ki bodo ponudili ceno enako ali
višjo od izklicne cene in vplačali varščino
v višini 10% ponujene cene na žiro račun

stečajnega dolžnika št.
50105-690-0921240 pri Agenciji za pla-
čilni promet, Ljubljana.

3. Ponudbe pošljite v zaprtih ovojnicah z
oznako “Ponudba – Ne odpiraj” na naslov:
Odvetnica Katarina Benedik, Trstenjakova
2, 1000 Ljubljana.

4. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele do 21. 12. 1998 in za katere bo
do tega dneva plačana varščina.

5. Javno odpiranje ponudb bo na Okrož-
nem sodišču v Ljubljani 22. 12. 1998 ob
13. uri, soba št. 310.

6. Izbrani ponudniki morajo v 8 dneh
po javnem odpiranju ponudb skleniti ku-
poprodajno pogodbo. Vplačana varščina
se všteje v plačilo, razliko pa je kupec
dolžan vplačati v 15 dneh po podpisu po-
godbe.

V primeru, da kupec v predpisanem ro-
ku ne podpiše pogodbe oziroma ne plača
celotne kupnine, se pogodba razdre, varšči-
no pa zadrži kot skesnina.

7. Neuspelim ponudnikom bo varščina
brezobrestno vrnjena v roku treh dni po od-
piranju ponudb.

8. Terjatve preidejo na kupca z dnem
plačila celotne kupnine.

9. Prednost pri izbiri bo imel ponudnik,
ki bo ponudil za odkup posamezne terjatve
višjo ceno.

Ponudniki se lahko natančneje seznani-
jo s terjatvami pri stečajni upraviteljici Kata-
rini Benedik, tel. 061/301-802.

Slovenijales, Stanovanjska oprema,
d.o.o., v stečaju

Ob-8522
Agencija občine Zagorje ob Savi za raz-

voj, d.o.o., na podlagi sklepa skupščine z
dne 24. 11. 1998 objavlja

prodajo
poslovnega prostora in opreme

1. Predmet prodaje je: poslovni prostor
– pisarniški in skupni prostori v izmeri 112
m2. Poslovni prostor je v sklopu objekta
“Tržnica pod uro” Zagorje ob Savi. Poslovni
prostor je vpisan v zemljiškoknjižnem izpi-
sku št. 3499/98 v gl. vl. št. 1247, podvlo-
žek 1247/18, št. parcele 803/23 in
1376/2 k.o. Zagorje-mesto.

Vsa oprema, razvidna iz popisa z dne 5.
11. 1998.

2. Najnižja prodajna cena poslovnega
prostora in opreme je 27,670.497 SIT, od
tega predstavlja vrednost opreme
6,782.000 SIT in vrednost poslovnega pro-
stora 20,888.497 SIT.

3. Na razpisu lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe, ki morajo poleg ponudbe
predložiti:

– pravne osebe: izpisek iz registra, iz
katerega je razvidno, da imajo sedež v Re-
publiki Sloveniji,

– fizične osebe: potrdilo o državljanstvu
Republike Slovenije.

4. Pravočasno prispele ponudbe bo
obravnaval nadzorni svet agencije.

5. Poslovni prostor in oprema so napro-
daj po načelu videno-kupljeno.

6. Vsak ponudnik mora pred končnim
rokom za oddajo ponudbe vplačati varščino
v višini 10% od izklicne cene na žiro račun
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Agencija za razvoj, d.o.o., št.
52720-601-14200.

Varščina bo uspelemu ponudniku vra-
čunana v kupnino, ostalim pa vrnjena v ro-
ku 5 dni po izbiri ponudnika, vse brezo-
brestno.

Najugodnejši ponudnik oziroma kupec
mora skleniti pogodbo o nakupu v 5 dneh
po prejemu obvestila o izbiri in plačati kup-
nino v 15 dneh po podpisu pogodbe. Če
kupec ne bo plačal kupnine v 15 dneh,
bomo prodajo razveljavili, varščino pa obdr-
žali. Zemljiškoknjižni prenos se izvede šele
po poprejšnjem plačilu celotne kupnine.

7. Vse stroške v zvezi s prodajo kot so
prometni davek, takse, stoški prepisa plača
kupec.

8. Pisne ponudbe morajo biti pravoča-
sno poslane v roku 8 dni po objavi v Urad-
nem listu RS, na naslov: Agencija za razvoj,
d.o.o., Cesta zmage 35b, 1410 Zagorje ob
Savi, v zaprti ovojnici, z navedbo: Prodaja z
zbiranjem ponudb – ne odpiraj”.

Ponudbe se bodo komisijsko odpirale 18.
12. 1998 ob 8. uri v prostoru Agencije za
razvoj, d.o.o., Cesta zmage 35b, Zagorje.

O odpiranju ponudb in njihovi obravnavi
bo sestavljen zapisnik. Nepravočasno pris-
pelih ponudb komisija ne bo upoštevala.

9. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni najkasneje 7 dni
po sklicu seje nadzornega sveta.

10. Ta objava ne zavezuje prodajalca,
da z najboljšim ali katerimkoli drugim po-
nudnikom sklene pogodbo o prodaji poslov-
nega prostora in opreme, ki so predmet
tega razpisa.

11. Vse morebitne dodatne informacije
in možne termine ogleda poslovnega pro-
stora in opreme lahko ponudniki dobijo na
naslovu Agencije za razvoj, d.o.o., Cesta
zmage 35b, Zagorje, ali po tel.
0601/68-333.

Agencija za razvoj, d.o.o.,
Zagorje ob Savi

Ob-8557
Derepasko Vlado, roj. 18. 3. 1957,

preneha z opravljanjem dejavnosti okrepče-
valnice z dne 15. 12. 1998, v register vpi-
san pod Št. 1-0290/94, dne 13. 6. 1994.

Ob-8609
Gorenjska banka, d.d., Kranj, preklicuje

štampiljko pravokotne oblike v velikosti
49 mm × 13 mm in z vsebino: Gorenjska
banka d.d. Kranj, 14.

Ob-8497

Elektroelement, d.d., Obrezija 5, Izlake,
preklicuje štampiljko štirioglate oblike
COLOP SOFT 30, v velikosti 48 × 19 mm,
z vsebino: ETI ELEKTROELEMENT, D.D.,
IZLAKE, 36.

Elektroelement, d.d., Izlake

Ob-8610
Slovenska ljudska stranka, Podružnica

Il. Bistrica, preklicuje štampiljko okrogle
oblike. Z vrha, proti sredini žiga je vtis-
njen simbol žitnega klasa. Napis
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA (velike
tiskane črke) se razteza ob robu žiga s
pričetkom in koncem ob simboliziranem

Izgubljene listine
preklicujejo

Potne listine in osebne izkaznice

Alić Mensur, Kamniška 12, Domžale,
potni list št. BA 38807. s-82199

Avramović Milan, Gosposvetska 10,
Ljubljana, potni list št. BA 46138, izdala
UE Ljubljana. s-82192

Baljaj Dani, Plečnikova 1, Maribor, potni
list št. AA 008476. s-85018

žitnem klasu. Nad tem napisom, ravno ta-
ko v polkrogu, pa se nahaja zapis (manjše
tiskane črke) PODRUŽNICA ILIRSKA
BISTRICA.

Arnaut Suad, Garibaldijeva 26, Koper,
preklicuje odločbo o obrtnem dovolenju,
št. 016829/1004/00-27/1995 z dne
6. 3. 1995. g-82097

Berlec Sonja, Medvedova ulica 16, Kam-
nik, preklicuje priglasitveni list, opravilna
št. 15-0879/95 z dne 1. 4. 1995. s-82057

Guštin Janko, Ganglova ul. 7, Metlika,
preklicuje obrtno dovoljenje in obrtno odloč-
bo OZS, št. 011247/0043/00-44/1995,
izdano 6. 3. 1995. s-82224

Jančič d.o.o., Trdinova 6, Škofja vas,
preklicuje COP dokument in potrdilo za
elektronske punkte za vozilo CE 22-96K.
s-82275

Jančič, d.o.o., Trdinova 6, Škofja vas,
preklicuje kopijo licence št. 556, za vozilo
CE 22-96K, izdala GZS, dne 1. 12. 1997.
s-82274

Jurišič Zvonimir, Glavni trg 20, Sevnica,
preklicuje odločbo o obrtnem dovolenju,
št. 470470/94. s-82196

Pavičič Željko, Cankarjeva 4, Črnomelj,
preklicuje priglasitveni list, opravilna
št. 05-0288/94. g-82111

Porsche Slovenija, Bravničarjeva 5, Ljub-
ljana, preklicuje potrdilo za registracijo vozi-
laVW POLO Variant 1.6 kk KW/75 KM, št.
šasije WVWZZZ6KZXR536752, št. motorja
ALMO13124. s-82156

Potočnik Smiljan, Linhartova 5, Ptuj, pre-
klicuje odločbo o obrtnem dovolenju,
št. 045489/1486/OO-52/1995. g-82183

Počervina Marjan, K roku 21, Novo me-
sto, preklicuje odločbo o obrtnem dovole-
nju, št. 012486/1450/00-48/1995 z dne
6. 3. 1995. s-82160

Puhan Matija, Bogojina 42, Bogojina,
preklicuje obrtno dovoljenje in odločbo,
št. 000768/0950/00-46/1995. g-82228

Rota Dragan, Kampel 94, Koper, prekli-
cuje priglasitveni list, opr. št. 17/II/3-354/94,
izdano 1. 6. 1997. g-82304

Šuštaršič Janez, Prevalje pod Krimom
31, Preserje, preklicuje priglasitveni list,
opravilna št. 28-0697/94. s-82056

Trobec Albin, V Radno 26, Brezovica,
preklicuje original priglasitveni list, opravil-
na št. 28-1377/94. s-82031

Bandelj Dušan, Šempas 76 A, Šempas,
potni list št. BA 177582. g-82142

Bartolec Slavko, Tržaška cesta 113,
Ljubljana, preklic osebne izkaznice, objav-
ljen v UL RS, št. 77/98, s-77241.
s-82291

Bekafigo Marija, Cesta zmage 92, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 117309.
p-82087

Beriša Baškim, Preradovičeva 29, Ma-
ribor, potni list št. AA 298702. s-82329

Beriša Sevdi, Praradovičeva 29, Mari-
bor, potni list št. AA 859574. s-82330

Bervar Mojca, Titova 26, Radeče, oseb-
no izkaznico št. 106434. p-82065

Bizaj Marjeta, Verje 23, Medvode, pre-
klic potnega lista, objavljenega v UL RS,
št. 52/98, s-52334. s-82369

Blatnik Barbara, Tabor 12c, Tabor, pot-
ni list št. BA 747741, izdala UE Žalec.
p-82007

Bogataj Anita, Zvirče 30/a, Tržič, potni
list št. BA 676072, izdala UE Tržič.
p-82047

Canović Jožica, Engelsova 42, Maribor,
potni list št. BA 284447, izdala UE Mari-
bor. p-82068

Ceglar Marija, Cesta VI/16, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 11818. s-82289

Cvetkovič Lidija, Preglov trg 10, Ljub-
ljana, potni list št. AA 594374, izdala UE
Ljubljana. s-82194

Černe Eva, Cankarjeva 38, Radovljica,
potni list št. AA 577858. g-82191

Čeč Tadeja Klara, Rašica 24, Ljubljana,
potni list št. BA 135411, izdala UE Ljublja-
na. s-82162

Džurdževič Lilijana, Kvedrova 4, Koper,
osebno izkaznico, št. 11526. g-82135

Deskaj Muhamet, Dunajska cesta 113,
Ljubljana, potni list št. BA 626250.
s-82255

Ferlež Tatjana, Novo Polje, C. IV/26,
Ljubljana, potni list št. AA 606649, izdala
UE Ljubljana. s-82338

Gleščič Igor, Ul. Toma Brejca 14, Nova
Gorica, potni list št. BA 149627, izdala UE
Nova Gorica. g-82359

Golič Marija, Sv. Lovrenc 39, Prebold,
potni list, št. BA 311927. p-82082

Golob Verhovec Marija, Novakova 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 114935.
s-82034

Grčar Ana Marija, Poljanska 14, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 22956.
s-82306

Gunjač Elvis, Gregorčičeva 40, Izola,
potni list št. BA 226560. g-82145

Guteša Dajana, Smrtnikova 4, Ljublja-
na, potni list št. AA 822956, izdala UE
Ljubljana. s-82270

Hace Magdalena, Bolniška ulica 12, Pi-
ran, potni list št. BA 404416, izdala UE
Piran. g-82356

Hadolin Janko, Debro 9, Laško, potni
list št. BA 530633. s-82292

Haladeja Mojca, Marxova ulica 24, Pi-
ran, potni list št. BA 228332. g-82190
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Holcer Alojz, Mezgovci ob Pesnici 64b,
Moškanjci, potni list št. AA 024340, izdan
25. 2. 1992 v Ptuju. p-82054

Jazbec Zofija, Na otoku 2, Celje, oseb-
no izkaznico št. 111500. p-82045

Jerman Alan, Razgledna 44, Koper,
potni list št. BA 761829. p-82075

Jevtović Sandra, Bratovževa pl. 26,
Ljubljana, potni list št. BA 731885, izdala
UE Ljubljana. s-82127

Jezernik Severin, Kvedrova c. 5, Sevni-
ca, preklic potnega lista, objavljenega v
Uradni list RS, št. 35/97, g-35339.
p-82028

Kaitović Zoran, Štrekljeva 68, Maribor,
potni list št. BA 117307. p-82079

Kajtazović Petra, Matija Blejca 10, Kam-
nik, osebno izkaznico št. 68471. g-82273

Kalacun Mile, Preglov trg 3, Ljubljana,
potni list št. AA 680380. s-82055

Kardum Martin Mišo, Cigaletaova 5,
Ljubljana, potni list št. BA 637135.
s-82360

Kepec Franc, Marinčki 5, Rob, potni
list št. BA 814627. s-82335

Kifle Haddis Alem, Vrtojba, Griči 3 B,
Šempeter pri G., osebno izkaznico,
št. 30948. g-82144

Kiphut Boštjan, Bučečovci 37, Križevci
pri Ljutomeru, potni list št. AA 525587.
s-82067

Klenovšek Uroš, Topniška 12, Ljublja-
na, potni list št. BA 332316, izdala UE
Ljubljana p-82059

Koniček Marjan, Trg Dušana Kvedra 5,
Maribor, potni list št. AA 66926, izdala Ue
Maribor. p-82033

Kostovska Neda, Preglov trg 7, Ljublja-
na, potni list št. BA 654260, izdala UE
Ljubljana. s-82226

Koštić Enes, Ravne 15, Tržič, potni list
št. AA 362218, izdala UE Tržič. p-82024

Kočnik Miran, Kozjak 82a, Mislinja, pot-
ni list št. BA 424741, izdala UE Slovenj
Gradec. g-82354

Konec Andrej, Ljubljanska 88c,
Maribor, potni list AA 726061. p-85003

Krenkar Srečko, Brezno 76, Podvelka,
potni list št. AG 01237, izdala UE Radlje
ob Dravi. p-82069

Krupić Ramzija, Borutova ulica 9, Ljub-
ljana, potni list št. AA 603466. s-82243

Lazarevski Vesna, Destradijev trg 5, Ko-
per, potni list št. BA 405049. p-82076

Lindič Marjana, Kettejeva ulica 8, Bre-
žice, potni list št. AA 560576, izdala UE
Brežice. p-82006

Ljubanović Stjepan, Kersnikova c. 7,
Grosuplje, potni list št. BA 850824, izdala
UE Grosuplje. s-82091

Majerle Marijana, Savinjska c. 63, Ža-
lec, potni list št. BA 063826, izdala UE
Žalec. p-82012

Mali Ladislav, Šmartno v Tuhinju 47,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 45920.
s-82075

Mate Martin, Dolnje Podpoljane 7, Rib-
nica, potni list št. AA 692890. s-82058

Mavec Nataša, Lokev 111, Lokev, ma-
loobmejno prepustnico št. AI 027646, iz-
dala UE Sežana. p-82034

Mitovska Nada, Orehovlje 4, Miren, ma-
loobmejno prepustnico AI 139026, izdala
UE Nova Gorica. g-82353

Mušič Janja, Gregorčičeva ulica 14,
Kranj, potni list št. BA 011722, izdala UE
Kranj. s-82039

Nagode Gregor, Cesta C. Štuparja 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 20318.
s-82334

Namestnik Sonja, Markovičeva 9, Mari-
bor, potni list št. AA 7792, izdala UE Mari-
bor. p-82048

Nered Ana, Cankarjeva 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 30604. s-82032

Novak Bojan, Maistrova ul. 3, Veržej,
potni list št. BA 186605. p-82086

Ožbot Miha, Rožna dolina c.IV/42,
Ljubljana, potni list št. BA 415003.
s-82151

Ocvirk Mojmir, Zagrad 58, Celje, potni
list št. BA 812934. s-82372

Pašić Ajša, Nazorjev trg 5, Koper, potni
list št. BA 232854, izdala UE Koper.
g-82357

Pašić Sabina, Kraigherjeva 6, Celje,
potni list št. BA 684783, izdala UE Celje.
p-82050

Pašić Said, Nazorjev trg 5, Koper, potni
list št. BA 133702, izdala UE Koper.
g-82358

Pišek Tadej, Kolarjeva 27, Ljubljana,
potni list št. NS 478267, izdala UE Ljublja-
na. s-82147

Pišek Tina, Kolarjeva 27, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 731285, izdala UE Ljubljana.
s-82148

Piškur Andrej, Veliki Gaber 70, Veliki
Gaber, potni list št. BA 472356. s-82081

Pičulin Vida, Vipolže 91, Dobrovo, ma-
loobmejno prepustnico AI 83641, izdala
UENova Gorica. g-82271

Pogačar Gregor, Pot v mlake 11, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 309934. s-82251

Pogačnik Ana, Bukov vrh 28, Polhov
Gradec, potni list št. AA 582474. s-82166

Pokleka Sandi, Črtomirova 22, Ljublja-
na, potni list št. BA 737433, izdala UE
Ljubljana. s-82150

Pompe Roman, Bohorska 9, Sevnica,
potni list št. BA 367827, izdala UE Sevni-
ca. p-82046

Por Mojca, Partizanska cesta 25, Kranj,
potni list št. AA 089502, izdala UE Kranj.
s-82054

Potisek Borut, Zaloška 102, Ljubljana,
potni list št. BA 521462, izdala UE Ljublja-
na. p-82210

Potisek Dejan, Jamova c. 72, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 131198.
s-82197

Primc Franko, Med ogradami 11, Sol-
kan, Nova Gorica, maloobmejno prepust-
nico AI 97239, izdala UE Nova Gorica.
g-82355

Prokshi Zymber, Avšičeva cesta 48,
Ljubljana, potni list št. BA 443049, izdala-
UE Ljubljana. s-82045

Pudgar Borut, Luče 106, Luče, potni
list št. BA 656742. p-82077

Radić Smiljka, Kraigherjeva 6, Celje,
potni list št. BA 579299, izdala UE Celje.
p-82051

Radić Stanislav, Kraigherjeva 6, Celje,
potni list št. BA 825558, izdala UE Celje.
p-82052

Rezec Silvo, Lesničarjeva ulica 3, Ce-
lje, potni list št. AA 35414. p-82080

Romšak Vida, Potok v Črni 5 a, Kam-
nik, potni list št. AA 955477. s-82123

Rus Iztok, Njegoševa 6 f, Ljubljana, pre-
klic potnega lista, objavljen v UL RS
št. 71/98. s-82222

Rus Nina, Njegoševa 6 f, Ljubljana, pre-
klic potnega lista, objavljen v UL
RS,št. 71/98. s-82221

Sejdinović Kasim, Ul. Ruške čete 2a,
Ruše, preklic potnega lista, objavljenega v
UL RS, št. 77/98, p-77342. p-82010

Sečki Valerija, Gregorčičeva 38, Piran,
potni list št. AA 507143, izdala UE Piran.
g-82284

Simić Danijel, Škapinova ul. 12, Celje,
potni list št. BA 684686, izdala UE Celje.
p-82053

Stevanović Milica, Šiferjeva 42, Ljublja-
na, osebno izkaznico št. 78789. s-82203

Strgar Rižnar Petra, Ilirska ul. 4, Gornja
Radgona, potni list št. BA 667068. p-82074

Špelič Dimitrij, Golnik 158, Golnik, pot-
ni list št. BA 638602. s-82083

Štubelj Marko, Žigoni 3, Renče, potni
list št. AA 842982. g-82141

Šuligoj Emilija, Avče 95, Kanal, potni
list št. BA 438708, izdala UE Nova Gorica.
g-82283

Tavčar Karel, Pittonijeva 3, Izola, potni
list št. BA 231223. g-82140

Trpin Tomaž, Ul. Sallaumines 3a, Tr-
bovlje, potni list št. AA 471291, izdala UE
Trbovlje. s-82336

Udrih Sandra, Maroltova ulica 13, Ljub-
ljana, potni list št. AA 534836. s-82375

Vegi Ljubo, Pivola 48/c, Hoče, potni
list št. AA 65648, izdala UE Tabor.
p-82049

Veres Ludvik, Kamnogoriška cesta 49,
Ljubljana, potni list št. AA 41352. s-82288

Vidnev Robert, Reboljeva 16, Ljublja-
na, potni list št. AA 563486, izdala UE
Ljubljana. s-82337

Viler Ljudmila, Jadranska 60, Ankaran,
maloobmejno prepustnico, št. AI 55230.
g-82146

Vodišek Drago, Celjska cesta 19a, Voj-
nik, potni list št. BA 211985, izdala UE
Celje. p-82056

Vodopija Zlatica, Rudarska 29, Idrija,
osebno izkaznico, št. 86541. p-82015

Vogrinc Peter, Ul. heroja Marinclja 10,
Kočevje, potni list št. BA 835444.
s-82164
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Vrbinc Jožef, Brinje, C. I/42, Grosup-
lje, potni list št. AA 879719, izdala UE
Grosuplje. s-82294

Vuković Nina, Trebušakova 6, Ljublja-
na, potni list št. AA 594373, izdala UE
Ljubljana. s-82189

Zemljič Marijana, Dunajska 105, Ljub-
ljana, potni list št. BA 504918. s-82198

Ziherl Borut, Srednje Bitnje 90, Žabni-
ca, potni list št. AA 881783, izdala UE
Kranj. s-82136

Zrnić Radovan, Brodarjev trg 15, Ljub-
ljana, potni list št. BA 21855. s-82277

Zulič Safet, Celovška 99/a, Ljubljana,
potni list št. BA 860161, izdala UE Ljublja-
na. s-82134

Žvikart Manfred, Košeninova ul. 6, Ru-
še, potni list št. AA 240993, izdala UE
Ruše. p-82070

Druge listine

Abraham Štefan, Moščanci 35, Mač-
kovci, vozniško dovoljenje, št. 5113.
g-82327

Accetto Katarina, Fabianijeva ulica 37,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1266495, št. reg. 195287. s-82047

Adam Nuša, Črtomirova ulica 17, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje trgovske šole v Kranju, izdano leta
1975, na ime Šimat Nuša. s-82295

Adrovič Azra, Šegova ul. 8, Novo me-
sto, dijaško mesečno vozovnico, št. 6677.
s-82302

Agnič Robert, Brezina 49, Brežice, štu-
dentsko izkaznico, izdala FNT. s-82042

Ajdapašić Isad, Ižanska cesta 398 c,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0529822,
izdala Zavarovalnica Tilia. s-82026

Anžič Mihael, Novo Polje cesta III 23,
Ljubljana, potrdilo o uspešno upravljenem
preizkusu strokovne usposobljenosti za pri-
dobitev licence v cestnem prometu,
št. 611084 z dne 13.1.1998. s-82044

Andelić Milena, Šuštarjeva kolonija 25,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 11669, izdala UE Trbovlje. g-82339

Anderlič Barbara, Peričeva 13/1, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 5125. s-82332

Andrejčič Janez, Dol. stara vas 11,
Škocjan, vozniško dovoljenje. g-82346

Arh Andrej, Topniška ul. 11, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
90758, reg. št. 148086, izdala UE Ljub-
ljana. s-82043

Arko Zdenka, Kandijska 45, Novo me-
sto, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter spri-
čevalo o zaključnem izpitu Frizerske šole v
Ljubljani. g-82310

Avramović Milan, Gosposvetska cesta
10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 480435, reg. št. 146458, iz-
dala UE Ljubljana. s-82193

Babnik Katarina, Mala Cikava 8 c, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. GH;
št. 35463, izdala UE Novo mesto.
g-82170

Barbič Primož, Kozmerice 7 A, Most na
Soči, dijaško mesečno vozovnico,
št. 16501. s-82300

Batistič Rajko, Vrtojba, 9. sept. 243,
Šempeter, vozniško dovoljenje. g-82340

Beden Zlatko, Kristanova ulica 2, Ljub-
ljana, spričevalo o končani OŠ Toneta Tom-
šiča, izdano leta 1980. s-82370

Behar Sanel, Pod turnom 4, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 35538.
s-82167

Benčič Marko, A. Valenčiča 10, Izola,
vojaško knjižico, št. AB 065707, izdala iz-
postava za obrambo Izola, leta 1995.
g-82321

Berbič Alma, Hrušica 123, Hrušica,
vozniško dovoljenje, št. S 1175589, izda-
la UE Jesenice. g-82108

Bernik Irena, Puštal 146, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15769,
izdala UE Škofja Loka. s-82297

Beseničar Mojca, Brodarjev trg 6, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
s-82378

Bevc Ivan, Nove Loke 63, Mozirje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 711, iz-
dala UE Mozirje. p-82058

Blatešič Saša, Splitska 27, Velenje,
spričevalo 4. letnika Srednje tehniške šole
Celje, izdano leta 1993. g-82316

Blatnik Barbara, Tabor 12c, Tabor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1211273, izdala UE Žalec. p-82008

Blazinšek Janez, Babno 13, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BCE, št. 33357, iz-
dala UE Celje. p-82066

Božič Leopold, Mašera-Spasićeva ulica
11, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat.BGH, št. S 1252545, reg. št. 110247,
izdala UE Ljubljana. s-82341

Bortok Nevijo, Cepki 24, Dekani, voz-
niško dovoljenje, št. 17308, izdala UE Ko-
per. g-82096

Bostič Franc, Zavrh 3, Litija, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 1061053.
s-82376

Brezec Milan, Veliko Ubeljsko 17, Hru-
ševje, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 3563, izdala UE Postojna. g-82269

Breznik Nadja, Sveti Tomaž 1/e, Sveti
Tomaž, spričevalo OŠ VIZ Veržej, izdano
leta 1988/89. s-82280

Brezovac Branivoje, Slovenska 26,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S195090, izdala UE Jesenice.
s-82201

Burin Marino, Vena Pilona 12, Koper,
diplomo ZKPŠ Koper. g-82143

Bučinec Rebeka, Orehovlje 42 A, Mi-
ren, vozniško dovoljenje, kat. GH.
g-82115

Cerar Špela, Češnjice 17, Moravče,
spričevalo 3. letnika. g-82107

Chersicla Aldo, Fjesa 40, Piran, potrdi-
lo o opravljenem preizkusu znanja,
št. 02/13-5106/96. g-82023

Cizl Jože, Brezina 64b, Brežice, spri-
čevalo o končanem šolanju na Srednji kme-
tijski šole Sevno na Trški gori, smer kmetij-
ski delavec, izdano leta 1993. g-82024

Colja Ana, Brolejeva 12, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 27259.
s-82065

Cvetko Franc, Logarska dolina 13 A,
Solčava, spričevalo 4. letnika Tehniške šo-
le v Celju, izdano leta 1964. s-82052

Cvetko Peter, Cvetkovci 57, Podgorci,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 5713, izdala UE Ormož. g-82348

Čamernik Boris, Jadranska ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 79795, izdala UE Ljubljana. s-82063

Čamernik Uroš, Mlinska pot 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1076404, reg. št. 171759, izdala UE
Ljubljana. s-82379

Čehovin Boštjan, Marezige 11 a, Mare-
zige, spričevalo. g-82313

Čimžar Anže, Visoko 9 B, Visoko, vo-
zovnico, št. 999772, izdal Alpetour Škofja
Loka. g-82130

Čuk Janez, Loka 102, Tržič, spričevalo
o zaključnem izpitu za mehanika vozil, iz-
dala SKCPŠ Škofja Loka, za šolsko leto
1994/95. g-82022

Čuk Janez, Loka 102, Tržič, spričevalo
o zaključnem izpitu za voznike v ŠkofjiLoki,
šolsko leto 1994/95. g-82103

Čulk Albin, Trg 4, Radeče, delovno knji-
žico, reg. št. 6195. p-82084

Čulk Albin, Trg 4, Radeče, vozniško do-
voljenje, kat. BFGH, izdala UE Laško.
p-82085

Čučnik Franc, Dolenja stara vas 32,
Šentjernej, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 0260947, za pri-
klopno vozilo TPV AMIGO A, št. šasije
Z/2V0A50000001896. s-82373

Deželjin Damir, Korte 67, Izola, voz-
niško dovoljenje. g-82351

Deželjin Damir, Korte 67, Izola, študent-
sko izkaznico. g-82352

Dežman Janez, Polanškova ulica 34,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1192696, št. reg. 195890. s-82028

Dedić Djevad, Agrokombinatska cesta
4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 133668, št. reg. 183163. s-82267

Demšar Urška, Pod akacijami 35, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1050705, št. reg. 209845. s-82089

Divjak Darko, Klemenova ulica 48, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 1559. s-82218

Dizdarevič Denis, Četrti maj 83, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 36132.
s-82257

Doblekar Aleš, Cankarjeva cesta 2, Liti-
ja, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9992, izdala UE Litija. s-82223



Stran 7482 / Št. 81-82 / 4. 12. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Dominko Marjan, Turnišče 211, Tur-
nišče, vozniško dovoljenje, št. 10046, kat.
BGH, izdala UE Lendava. p-82002

Dragovan Jože, Trnovec 10 a, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
113998, reg. št. 232, izdala UE Metlika.
g-82101

Eredjebov Ahmedov Fikret, Dajnkova
26, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 22094. s-82066

Farčnik Berta, Čeplje 3, Vransko, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
358339, izdala UE Žalec. p-82039

Fikfak Graciano, Seča 1, Portorož, za-
varovalno polico št. 0578896, izdala Za-
varovalnica Adriatic. g-82230

Filipič Elis, Bevkova 9, Ajdovščina, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE Aj-
dovščina. g-82139

Filipič Matej, Nad Vrbino 3, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10675,
izdala UE Brežice. p-82014

Frančeškin Danila, Sela na Krasu 6,
Kost/Krasu, vozniško dovoljenje. g-82322

Frey Vlado, Selska cesta 21, Dobova,
delovno knjižico. s-82118

Gajski Džurdža, Virje 28, Tržič, vozniško
dovoljenje. g-82312

Gaser Dominik, Zali Log 34 A, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 22587, izdala UE Škofja Loka. s-82179

Gaser Dominik, Zali Log 34 A, Škofja LO-
ka, študentsko izkaznico, št. 31013290,izda-
la FNT v Ljubljani. s-82181

Girotto Oriana, Štihova ulica 10, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-82279

Glavonič Miško, Prijateljev trg 1, Ribni-
ca, spričevalo 3. letnika Srednje gradbene
in ekonomske šole, za poklic strojnik grad-
bene mehanizacije. g-82234

Godeša Nataša, Partizanska 18, Rakek,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9488,iz-
dala UE Cerknica. s-82070

Goerkeš Gregor, Berkovski prelogi 10,
Križevci pri Ljutomeru, vozniško dovolje-
nje, kat. GH, št. 11775, izdala UE Ljuto-
mer. p-82062

Gombač Andrejček, Trebinjska ulica
12, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Ja-
neza Levca v Ljubljani. s-82195

Gor Danica, Stara Cerkev 42, Stara cer-
kev, spričevalo OŠ Kočevje, izdano
20. 6. 1975. g-82020

Gorenšek Lea, Ilirska ulica 2, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 43555.
p-82025

Gorišek Bojana, Klanska ulica 17, Med-
vode, spričevalo 7. razreda OŠ Dr. Vita
Kraigherja, izdano na ime Mizer Bojana.
s-82362

Gorjup Tomaž, Gorazdova ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 243708, št. reg. 135788. s-82087

Gostinčar Sabina, Kamnica 68, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1191814, št. reg. 216538.
s-82085

Govše Anka, Brdnikova ulica 39 A, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
687805, št. reg. 82003. s-82157

Gričar Mira, Kočevske Poljane 7, Do-
lenjske Toplice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 8966, izdala Občina Novo me-
sto. g-82345

Gričar Tomaž, Senožeti 102, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 1299539, št. reg. 186682.
s-82078

Grobelšek Sandra, Arharjeva cesta 19,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 132072,
izdala Zavarovalnica Slovenica. s-82213

Grozina Irena, Gubčeva 7, Krško, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 3355.
p-82011

Grum Srečo, Prešernova cesta 82, Gro-
suplje, spričevalo o zaključnem izpitu Po-
klicne avtomehanične šole v Ljubljani, iz-
dano leta 1976. s-82027

Herlec Natalija, C. talcev 10, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 421073,
reg. št. 23899, izdala UE Kranj. g-82011

Hlebanja Mijovič Mirjana, Za Pižem 10,
Bled, maturitetno spričevalo. g-82238

Hodnik Majda, Ljubljanska cesta 13,
Bled, spričevalo 1. letnika Srednje tekstil-
ne in obutvene v Kranju, izdano leta 1993.
s-82187

Hodolin Janko, Debro 9, Laško, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCE, št. 6799, iz-
dala UE Laško. s-82276

Horič Alan, Maroltova 16, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 14741.
s-82132

Hribar Martina, Zaloška 76, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 10593.
s-82272

Hribernik Andreja, Gortina 146, Muta,
dijaško mesečno vozovnico, št. 35201.
s-82296

Hudoklin Nataša, Dolenjska cesta 48,
Ljubljana, delovno knjižico. s-82005

Inglič Uroš, Štepanjsko nabrežje 22,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št.28288. s-82188

Jakončič Marko, Hum 63, Kojsko, voz-
niško dovoljenje, kat. GH. p-82023

Jančigaj Iris, Brezje pri Grosupljem 14,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 20456, izdala UE Grosuplje. s-82049

Javorič Roman, Grajzerjeva ulica 28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH,št. S 1138084, št. reg. 140221.
s-82059

Jazbec Damjana, Cankarjeva 3, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16473.
p-82032

Jeler Branko, Dobrava 55, Senovo, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. 13938,
izdala UE Krško. p-82067

Jemc Jože, Zalog pod SV. Trojico 14,
Dob, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1004596, št. reg. 22925. s-82088

Jenko Stane, Gradišče 4, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S

1111089,št. reg. 31321, izdala UE Dom-
žale. s-82048

Jerman Dean, Lopar 20, Marezige, voz-
niško dovoljenje, št. 26928, izdala UE Ko-
per. g-82249

Jurišič Slobodan, Beblerjeva 18, Ko-
per, spričevalo 1. letnika SGTŠ Koper.
g-82018

Justin Aleš, Celovška cesta 108, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.S
1265498, št. reg. 225287. s-82158

Juvan Mirjana, Rašica 14, Ljubljana,
maturitetno spričevalo in spričevalo 4.
letnika Srednje šole za elektroniko Šen-
tvid, izdano na ime Črnivec Mirjana.
g-82242

Juvan Prusnik Štefka, Britof 59/A,
Kranj, spričevalo o opravljeni maturi.
g-82126

Juvan Prusnik Štefka, Britof 59/A,
Kranj, spričevalo 4. letnika VAŠ Kranj.
g-82128

Kajtazovič Esad, Dol 5/a, Črni Kal, de-
lovno knjižico. g-82320

Kalacun Mile, Preglov trg 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
293919, št. reg. 39597. s-82038

Kamenšek Zdravko, Celjska 61, Ro-
gaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH,št. 14915, izdala UE Šmarje pri Jel-
šah. p-82055

Karadžič Predrag, Trg na stavbah 2, Li-
tija, spričevalo OŠ Gradec, izdano leta
1991. g-82168

Karavanić Lea, Celovška cesta 144,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 444652, št. reg. 191142. s-82185

Kardoš Ludvik, Martjanci 15, Martjanci,
vozniško dovoljenje št. 05851. p-82020

Kavaš Tatjana, Sp. Besnica 10, Zgornja
Besnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
S 271320, št. reg. 28564, izdala UE
Kranj. g-82169

Kavčič Luka, Trg Prekomorskih brigad
13, Ljubljana, potrdilo o spričevalu Sred-
nje trgovske šole v Ljubljani, izdano leta
1992. s-82333

Kemperle Simon, Gradnikove brigade
41, Nova Gorica, spričevalo. g-82112

Kiple Haddis Alem, Vrtojba,Griči 3 b,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje.
g-82114

Klavžar Helena, Novi svet 15, Hotedrši-
ca, dijaško mesečno vozovnico, št. 19976.
s-82377

Klemenc Andrej, Cesta na Ugar 1, Rib-
nica, vojaško izkaznico. s-82080

Kljujić Pane, Vojkova cesta 85, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
444849, reg. št. 55399, izdala UE Ljub-
ljana. s-82319

Kljun Metka, Goriča vas 38 A, Ribnica,
maturitetno spričevalo Gimnazije Kočevje,
izdano leta 1974. g-82309

Klun Boštjan, Bukovica 6, Ribnica, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. 6978, izdala
UE Ribnica. s-82171
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Knez Lučka, Oklukova gora 27, Srom-
lje, vozniško dovoljenje, št. 14319.
p-82073

Kožuh Jure, Zminec 9a, Škofja Loka,
Alpetourovo vozovnico. g-82305

Kobal Sebastjan, Cesta 1. maja 26 b,
Jesenice, vozniško dovoljenje, št. S
116009. g-82099

Kobe Eva, Peričeva ulica 7, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 24199.
s-82208

Kocjan Sandi, Stara vas 63, Bizeljsko,
dijaški mesečni vozovnici, št. 21935
in31476, izdal LPP Ljubljana. s-82287

Kodrič Bruno, Ul. Bratov Babnik 93,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH,št. S 217827, reg. št. 13508, iz-
dala UE Ljubljana. s-82184

Kojžek Janko, Zg. Kapla 39, Kapla,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7692.
p-82078

Komac Nina, Pod akacijami 54, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 27078. s-82153

Konc Damjan, Erazmova 25, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. 9854. g-82100

Kondrič Jožica, Šarhova ulica 28, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 239736, reg. št. 32789, izdala UE
Ljubljana. s-82178

Kondrič Jožica, Šarhova 28, Ljublja-
na, izkaznico vojnega veterana, št. 7830,
izdana 24. 2. 1997. s-82180

Koprivnik Milena, Koroška vas 14, Zre-
če, zaključno spričevalo Trgovske šole
Celje. p-82036

Korbar France, Koseskega ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 167510, št. reg. 103522. s-82298

Kostigar Anica, Dobrnič 8, Dobrnič, in-
deks Pedagoške fakultete, izdan leta
1990 na ime Perpar Anica. g-82021

Kotnik Katarina, Iztokova 4, Medvode,
dijaško mesečno vozovnico, št. 3178.
s-82219

Kovač Nevenka, Tabor 19, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
485626, reg. št. 7017, izdala UE Dom-
žale. s-82131

Kovačič Dani, Stara cesta 57, Ljuto-
mer, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 9104. g-82105

Kovačič Robert, Mlinska pot 23, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 5869. s-82363

Kozina Ivana, Matjaževa 17, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 25749.
s-82260

Kozmos Irena, Brigadirska cesta 11,
Vrhnika, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Jurij Vega v Idriji, izdano leta 1991.
s-82380

Kozole Lojze, Rusjanov trg 8, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico,
št. 15030. s-82012

Krajnc Blaž, Pernice 28, Muta, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. 4161, izdala
UE Radlje ob Dravi. p-82013

Krajnik Vilko, Rožnik 11, Ankaran, spri-
čevalo 1.2.3. letnika in zaključno spričeva-
lo-matura Gimnazije Tolmin, izdani leta
1975,1976,1977 in 1978. g-82175

Kračun Matej, Pod kostanji 2, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8143,
izdala UE Slovenske Konjice. p-82027

Krejan Simona, Sv. Danijel 18, Dravo-
grad, zavarovalno polico št. 140869, izda-
la Zavarovalnica Slovenica. p-82018

Krečič Primož, Šared 23 c, Izola, voz-
niško dovoljenje, kat. H, izdala UE Izola.
g-82137

Krivec Andrej, Zaplanina 6, Vransko,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. S
1082062, izdala UE Žalec. p-82044

Krivec Antonija, Gonjače 30, Kojsko,
vozniško dovoljenje. g-82113

Krnec Milena, Sketova ulica 9, Ljublja-
na, Maturitetno spričevalo Ekonomske
srednje šole v Trbovljah, izdano leta 1983.
s-82050

Kukovič Martin, Suha vaja 7, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BCFGH, št. 37258.
g-82350

Kunej Andrej, Laze 15, Šempeter pri
G., vozniško dovoljenje, kat. ABC, izdala
UE Nova Gorica. g-82116

Lambergar Marjan, Brodarjev trg 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,št.
S 43128, št. reg. 48067. s-82029

Lapuh Milenka, Gotska ulica 11, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
293609, št. reg. 28999. s-82025

Leban Tanja, Gregorčičeva 20, Piran,
spričevalo OŠ. g-82014

Leben Kristina, Formin 35, Gorišnica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 1873.
g-82119

Lipovšek Rajko, Hribi 11, Trojane, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 627652,
reg. št. 27827, izdala UE Domžale.
s-82202

Ljubanović Stjepan, Kersnikova c. 7,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 7672, izdala UE Grosuplje. s-82092

Lončar Mirko, Lendavska 32, Raki-
čan, Murska Sobota, spričevalo o za-
ključnem izpitu št. 28, izdan 5. 6. 1974.
g-82235

Luk Viljem, Lipovci 77, Beltinci, voz-
niško dovoljenje, št. 21036. p-82004

Lukšič Mateja, Koroška vas 29, Novo
mesto, delovno knjižico, reg. št. 40417,
ser. št. 0327950. g-82229

Lušnic Karin, Zaloška cesta 92/B, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
169177, reg. št. 169646, izdala UE Ljub-
ljana. s-82069

Maglica Berta, Soška 1, Koper, zavaro-
valno polico in kupone ter zeleno karto.
g-82231

Maglica Berta, Soška 1, Koper, voz-
niško dovoljenje. g-82252

Majdič Roman, Ocvirkova ulica 17, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
123426, št. reg. 193310. s-82095

Mali Ladislav, Šmartno v Tuhinju 47,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 19069, izdala UE Kamnik. s-82074

Maličevič Milorad, Šnjegotina Velika,
Čelinac, zaključno spričevalo Poklicne
Gradbene gradbene šole Ivana Kavčiča,
izdano leta 1982. s-82364

Marendič Andelko, Bazoviška 15, Ko-
per, spričevalo OŠ. g-82019

Marendič Magdalena, Bazoviška 15,
Koper, diplomo gostinske in turistične šole
v Izoli, šolsko leto 91/92. g-82315

Markelj Primož, Tomšičeva ulica 12, Lo-
gatec, dijaško mesečno vozovnico,
št. 2104. s-82293

Markeljc Maja, Polje 475, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 32914.
s-82220

Marolt Nadja, Puče 59, Šmarje, delov-
no knjižico. g-82176

Matjašec Štefanija, Ivanci 17, Bogoji-
na, zavarovalno polico, št. 0594574, izda-
la Zavarovalnica Adriatic. g-82109

Mauhar Tadej, Kočevska cesta 9, Ko-
čevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9225, izdala UE Kočevje. s-82211

Medica Boris, Martinčeva ulica 40,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 335060,
izdala Zavarovalnica Tilia. s-82263

Medved David, Stari Log 57, Prager-
sko, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 20471. g-82326

Mencigar Majda, Gerlinci 9, Cankova,
vozniško dovoljenje, št. 15990. p-82005

Mencingar Majda, Gerlinci 9, Cankova,
vozniško dovoljenje, št. 25990. p-82030

Mesarec Branko, C. na Gaberno 3,
Laško, vozniško dovoljenje, št. 5998, iz-
dala UE Laško. p-82017

Mihorič Tinka (por. Štuhec), Žvbab 15,
Ivanjkovci, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 6288, izdala UE Ormož. g-82347

Mikuič Goran, Dolga reber 35, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. ABCE, št. 21561,
izdala UE Koper. g-82268

Milanović Milena, Beblerjev trg 12,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 36537. s-82286

Milavec Angela, Pobeška c. 12 a, Ko-
per, spričevalo 1. letnika Poklicno admini-
startivne šole v Kopru, šolsko leto
1980/1981. g-82121

Milenovič Goran, Kolombon 80, Anka-
ran, vozniško dovoljenje, kat. AB,
št. 20463, izdala UE Koper. g-82010

Milošev Katja, Pavšičeva 24, Logatec,
dijaško mesečno vozovnico, št. 36930
s-82186

Moravec Tomaž, Pod Hruševco 19, Vrh-
nika, zavarovalno polico, št. 548467, iz-
dala Zavarovalnica Tilia. s-82177
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Motnikar Matjaž, Malo hudo 23/a,
Ivančna Gorica, dijaško mesečno vozovni-
co, št. 891. s-82204

Moškon Davor, Prečna 24, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
1155416, št. reg. 47643, izdala UE Kranj.
g-82129

Mrak Alja, Ob Ljubljanici 114, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 2884.
s-82182

Mrzlikar Uroš, Vrzdenec 84, Horjul,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene šole v Ljubljani, izdano leta
1997. s-82205

Mušič Janja, Gregorčičeva 14, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
806129, št. reg. 37524, izdala UE Kranj.
s-82040

Nakič Azra, Zaboršt 2, Dol pri Ljubljani,
dijaško mesečno vozovnico, št. 38225.
s-82361

Nemec Dejan, Jakobovo naselje 2,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
AB, št. 23637, izdala UE Murska Sobota.
p-82071

Oberstar Klavdija, Sostrska cesta 43,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1137846, št. reg. 216215. s-82217

Obrovnik Mojca, Badovinčeva 2, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7764,iz-
dala UE Laško. p-82022

Ocvirk Vili, Gimnazijska 15, Trbovlje,
diplomo Srednje elektro šole v Zagorju.
p-82060

Osredkar Boštjan, Mošnje 10, Radovlji-
ca, spričevalo o končani OŠ Anton Tomaž
Linhart, izdano leta 1985. g-82317

Ozimek Zlata, Tbilisijska ul. 38, Ljublja-
na, spričevalo 1., 2., 3. letnika ter zaključni
izpit Šiviljske poklicne šole Višnja gora, iz-
dana leta 1969, 1970 in1971 na ime
Meško Zlata. s-82371

Pal David, Linhartova 17, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 14553.
s-82368

Pavc Milena, Šorlijeva 17, Kranj, delov-
no knjižico. g-82174

Pavlin Ana, Vošnjakova ul. 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1137568, reg. št. 215974, izdala UE
Ljubljana. s-82262

Pavlič Saša, Repnje 10 c, Ljubljana,
delovno knjižico. s-82051

Peklaj Damjana, Šujica 46, Dobrova,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1042788, št. reg. 207213. s-82117

Per Alojz, Šmarjeta 38, Šmarješke To-
plice, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 4819. g-82098

Peternel Aleš, Gradnikova 20, Radovlji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 16682. g-82007

Petek Jernej, Miklošičeva 1, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 41056. p-82061

Petrič Simon, Spodnja Ložnica 5, Slo-
venska Bistrica, vozniško dovoljenje,
kat.BCGH, št. 21628. g-82328

Petrovič Barbara, Za progo 11, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico,
št. 2881,izdal LPP Ljubljana. s-82035

Pintarič Tomaž, Levstikova 1, Koper,
vozniško dovoljenje. g-82250

Pinterič Marija, Loka pri Zidanem mo-
stu 105, Loka pri Zidanem mostu, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 3869.
p-82003

Plemenitaš Anja, Police 1, Gornja Rad-
gona, dijaško mesečno vozovnico,
št. 31759. s-82303

Plesnik Nežka, Cesta v Rastke 14, Ljub-
no ob Savinji, vozniško dovoljenje, kat.BFGH,
št. 5154, izdala UE Mozirje. p-82026

Plesničar-Turkuševič Vasya, Bernetiče-
va 2, Koper, vozniško dovoljenje, kat.
B,št. 42955, izdala UE Koper. s-82071

Plos Katja, Markovec 40/a, Stari trg pri
Ložu, dijaško mesečno vozovnico,
št. 32665. s-82200

Podgornik Sonja, Bilje 199, Renče,
spričevalo 2. letnika. g-80215

Potisek Borut, Zaloška cesta 102, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1233903, reg. št. 223232, izdala UE
Ljubljana. s-82209

Povirk Pavle, Križevska vas 4, Dol pri
Ljubljani, zavarovalno polico s kupo-
ni,št. 00101137803, izdala Zavarovalnica
Slovenica. s-82033

Poč Nataša, Vrtača 11, Kostanjevica na
Krki, vozniško dovoljenje, št. 8220.
p-82037

Prapotnik Ksenja, Dr. Kovačiča 2, Or-
mož, indeks Filozofske fakultete v Ljublja-
ni. s-82061

Prešeren Miloš, Ilešičeva ulica 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,št.
S 473425, reg. št. 28575, izdala UE Ljub-
ljana. s-82285

Primc Anton, Rečica 17, Ilirska Bistri-
ca, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.S
000415971, izdala UE Ilirska Bistrica.
p-82063

Primc Anton, Rečica 17, Ilirska Bistri-
ca, orožne liste, št.: 130, 863 in 1655,iz-
dala UE Ilirska Bistrica. p-82064

Primožič Lea, Preglov trg 12, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 35808.
s-82265

Primožič Saša, Ulica Rezke Dragarjeve
8, Ljubljana, dijaško mesečno vozovni-
co,št. 4476. s-82258

Prosenik Vladimir, Klanjškova 11, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 1323. p-82072

Pukmeister Štefan, Saltina v Rožni doli-
ni 7, Celje, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 5141. p-82090

Purgar Zdenka, Podbrezje 55, Naklo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
807307, št. reg. 26934, izdala UE Kranj.
g-82311

Pušnik Gregor, Trobni dol 36, Breze,
vozniško dovoljenje, št. 12045, izdala
UELaško. p-82031

Rakič Sava, Krožna cesta 12, Koper,
delovno knjižico. g-82006

Ramljak Katarina, Šišenska cesta 45,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 567271,
izdala Zavrovalnica Tilia. s-82264

Ramšak Marjan, Galicija 24, Žalec, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1079349, izdala UE Žalec. p-82042

Ratajc Jožef, Grobelce 16, Vinski vrh
pri Slivnici, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 15639. p-82038

Rednak Vlasta, Tbilisijska ulica 38, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje vzgojiteljske šole v Mariboru, izdano
leta 1977, na ime Ozim Vlasta. s-82261

Ribarič Ana, Podnart 41, Podnart, letno
vozovnico št. 522655. g-82017

Rifelj Matej, Mlakarjeva 5, Kamnik, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Ru-
dolfa Maistra. g-82110

Rivo Ksenija, Beblerjev trg 9, Ljubljana,
indeks, št. 18950702, izdala Filozofska fa-
kulteta v Ljubljani. s-82155

Rode Emil, Zasavska c. 59/a, Kranj,
delovno knjižico. g-82125

Rogač Andreja, Planinškova ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH,št. S 1190490, reg. št. 185565, iz-
dala UE Ljubljana. s-82331

Rogl Anja, Jana Husa 3, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 30418.
s-82084

Romih Boštjan, Gotovlje 77/d, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1004877, izdala UE Žalec. p-82043

Romšak Vida, Potok v Črni 5a, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3917,iz-
dala UE Kamnik. s-82122

Rota Matejka, IX. korpus 13, Izola, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 7107.
g-82245

Rozenstein Gašper, Rečica ob Savinji
128, Rečica ob Savinji, vozniško dovolje-
nje, kat. H, št. 8872. p-82081

Rozman Darja, Breg ob Kokri 26, Predd-
vor, Alpetourovo vozovnico, št. 488223, iz-
dana za leto 1998/99. g-82308

Rozman Simona, Novo Polje c. 13/14,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 37582. s-82159

Roškar Igor, Leška c. 13/a, Mežica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15408,
izdala UE Ravne na Koroškem. g-82349

Savič Bogdan, Prištinska ulica 6, Ljub-
ljana, indeks Srednje trgovske šole v Ljub-
ljani. s-82072

Schaffer Peter, Dolga brda 7, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 14064, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-82241

Semprimožnik Marko, Ojstriška vas 45,
Tabor, spričevalo 1.2.3.4. letnika in diplo-
mo Srednje Agroživilske šole v Kamniku.
s-82163

Serše Tjaša, Lamutova 12, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 6251.
s-82082
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Sikora Selma, Dobravlje 31, Dobravlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1181736, izdala UE Ajdovščina. g-82282

Skaza Silvo, Nova cerkev 80, Nova cer-
kev, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 14452. p-82091

Skuk Borut, Vojkova ulica 8, Postojna,
diplomo in indeks Srednje gradbene šole
Ivna Kavčiča, izdano leta 1983 in 1986.
s-82227

Smagur Ludvik, Šklendrovec 31, Za-
gorje ob Savi, maturitetno spričevalo Sred-
njegostinske šole, smer natakar, izdano le-
ta 1978. p-82019

Snoj Marjeta, Snojeva 3, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 8779.
s-82037

Stariha Mojca, Dragomlja vas 8, Metli-
ka, dijaško mesečno vozovnico, št. 27224.
s-82325

Stepišnik Sabina, Trnava 17, Gomilsko,
študentsko izkaznico št. 31980036, izda-
la UL-Fakulteta za farmacijo. s-82133

Stevanović Blaženka, Zgorje Pirniče 79
D, Medvode, delovno knjižico. s-82225

Šašek Anica, Pangrč grm 9, Brusnice,
spričevalo o končani OŠ Stopiče, izdano
leta 1980. g-82094

Šest Rok, Sinja Gorica 57, Vrhnika, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 1800.
s-82060

Šišić Hasib, Semič30 B, Semič, potrdi-
lo za voznika viličarjev, izdano leta 1988.
s-82036

Škrlec Sandra, Ulica Metoda Mikuža 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 92176, št. reg. 178444. s-82079

Šmid Mateja, Spodnje Negonje 24, Ro-
gaška Slatina, dijaško mesečno vozovni-
co, št. 5019. s-82212

Šmuc Tomaž, Pugljeva ulica 3, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1024211, št. reg. 186077. s-82149

Šorn Milan, Trnovlje pri Celju 236, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 5836. p-82089

Špindler Branko, Finžgarjeva 4a, Les-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 17745. g-82247

Štanc Uroš, Bratov Učakar 98, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 35425.
s-82102

Štimac Barbara, Kocjanova ulica 6,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Sred-
nje trgovske šole, izdana leta 1991 in
1992. s-82365

Štirn Marko, Detelova 10, Kranj, delov-
no knjižico. g-82172

Štrucelj Simona, Litostrojska 13, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 36056. s-82253

Šuntajs Saša, Slomškova ulica 8, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.S
125004, št. reg. 223704. s-82090

Šušek Andrej, Jelenče 16/a, Pesnica,
indeks Biotehniške fakultete,
št. 71960833, izdan leta 1996. s-82004

Švagelj David Bor, Na Rojah 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S732090, št. reg. 167836. s-82374

Švajger Jure, Levarjeva ulica 80, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.S
104945, št. reg. 207855. s-82342

Tavčar Jadranka, Miklošičeva cesta 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 632906, št. reg. 113924. s-82064

Teljak Amir, Vodenska c. 48, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10829,
izdala UE Trbovlje. g-82318

Timpran Boštjan, Vinska gora 6, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1158325, izdala UE Žalec. p-82040

Tolar Martina, Podlonk 4, Železniki, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 16882,iz-
dala UE Škofja Loka. s-82030

Tomazin Leopoldina, Pukljetova 7, No-
vo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 14978, izdala UE Novo mesto.
g-82009

Tome Janez, Sela pri Šmarju 9, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH,št. 291, izdala UE Grosuplje.
s-82046

Tompa Barbara, Lendavske Gorice 113
B, Lendava, indek, št. 18960896 Filozof-
ske fakultete v Ljubljani. s-82073

Tomše Monika, Rusjanov trg 4, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 11326.
s-82259

Trobiš Marjan, Virštanj 36/a, Podčetr-
tek, delovno knjižico. p-82093

Truden - Gričar Andrejka, Linhartova 60,
Ljubljana, maturitetno spričevalo I. gimna-
zije Ljubljana Bežigrad, izdano leta 1983,
na ime Truden Andrejka. s-82068

Turk Andrej, Selska c. 5, Ptuj, indeks
Filozofske fakultete v Ljubljani. s-82062

Upelj Bojan, Snebersko nabrežje 33,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 324300, reg. št. 52870,
izdala UE Ljubljana. s-82104

Uršnik Polona, Podgorje 44/a, Podgor-
je, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 7886. g-82124

Uzejrovič Ibrahim, V Svetine 8 B, Jese-
nice, vozniško dovoljenje, št. S 00148491.
g-82138

Valente Jožef, Trg 3/a, Prevalje, pre-
klic vozniškega dovoljenja, objavljenega v
UL RS, št. 73/98, g-73029. g-82240

Veber Ivan, Brestova ul. 30, Cerknica,
spričevalo Elektrogospodarskega šolske-
ga centra Branko Brelih Nova Gorica,
št. 1/EL-482, izdano 1. 9. 1978.
g-82237

Verdev Ivan, Zadobrova 2, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 29583. p-82001

Verdev Ljudmila, Studence 26, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
903772, izdala UE Žalec. p-82041

Vezzosi Janina, Cesta 1. maja št. 26/b,
Jesenice, spričevalo o zaključnem izpitu
Tehnične tekstilne šole Kranj, smer kon-

fekcija, št. 52/6-81, izdano 24.6. 1981 na
ime Zupančič Janina. s-82053

Vidic Bojana, Kresnice 129, Kresnice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
133201, izdala UE Litija. s-82001

Vidovič Darja, Gotska ulica 6, Ljublja-
na, indeks, št. 71068012 izdala Pravna fa-
kulteta v Mariboru. s-82154

Viler Damjan, Ul. generala Levičnika
7/a, Koper, vozniško dovoljenje, kat. B,
št. 40652, izdala UE Koper. g-82008

Vinkler Ivna, Linhartova 66, Ljubljana,
vozovnico s 100 procentnim popustom,
št. 440, izdal LPP Ljubljana. s-82301

Vladić Velimir, Gospodinjska ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCDEFGH, št. S 264107, št.
reg. 100465. s-82076

Vodišek Drago, Celjska cesta 19a, Voj-
nik, vozniško dovoljenje, št. 38879.
p-82057

Vodnjov Pavel, Sp. Gorje 82, Zgornje
Gorje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.13397. g-82314

Vodovnik Bogomir, Muratova 24, Slo-
venj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 3212, izdala UE Slovenj Gradec.
g-82244

Vogrinec Janko, Gomila 48, Kog, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 3948, iz-
dala UE Ormož. g-82248

Vogrinec Jaušovec Branka, Strma ul. 1,
Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 6876, izdala UE Gornja Radgo-
na. g-82120

Vončina Marko, Gorska pot 10, Idrija,
delovno knjižico, reg. št. 222/95, ser.
št. 0325617, izdana 10. 11. 1995.
s-82013

Vončina Robert, Cvetkova cesta 35,
Cerkno, dijaško mesečno vozovnico,
št. 34707. s-82207

Vovk Marjeta, Glinškova ploščad 27,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 815202, št. reg. 51300. s-82299

Vrbančič Matej, Veščica 34, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 10452, izdala UE Ljutomer. g-82246

Weber Urška, Triglavska cesta 25, Ra-
dovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 180670, izdala UE Ljubljana. s-82367

Wondra Tanja, Pot na Fužine 51, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 5422. s-82366

Zadelj Tadeja, Bač 50/c, Knežak, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1123172,izdala UE Ilirska Bistrica. s-82161

Zajčič Davor, CBE 18, Metlika, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1132982, reg. št. 4349, izdala UE Metli-
ka. g-82343

Zakotnik Ljubica, Ig 341, Ig, zavaroval-
no polico, št. 532426, izdala Zavarovalni-
ca Tilia. s-82152

Zalar Matej, Kobetova 20, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 1872.
s-82236
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Zmrzlikar Jože, Kajuhova 17, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 602057,
št. reg. 5262, izdala UE Kranj. g-82106

Zorec Igor, Rabelčja vas 24, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 32232, izda-
la UE Ptuj. p-82016

Zorko Štefan, Lendavske Gorice 252,
Lendava, delovno knjižico, zap. št. 7823,
ser. št. 943206, izdano 23. 9. 1970 pri
Občini Lendava. p-82035

Zrvanjski Miroslav, Nanoška ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.

BGH,št. S 514768, št. reg. 192204.
s-82344

Zupet Matevž, Ulica Malči Beličeve 63,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 998939, št. reg. 206415. s-82086

Žagar Roman, Oljčna pot 23/c, Koper,
spričevalo o končani OŠ Dušana Bordona.
g-82173

Žalik Zlatica, Večeslavci 47, Rogašovci,
vozniško dovoljenje, št. 34617. g-82323

Žampar Dragica, Kuzma 24, Kuzma,
vozniško dovoljenje, št. 12853. g-82324

Žerjav Franc, Arja vas 78, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
792212. p-82088

Židanek Teja, Podpeška c. 2/52, No-
tranje Gorice, dijaško mesečno vozovnico,
št. 32001. s-82278

Živec Maša, Trg Komandanta Staneta
6, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 39948. s-82266

Žnidaršič Alen, Brinje Cesta I/15, Gro-
suplje, spričevalo 2. letnika Ekonomske šole
Josip Jurčič, šolsko leto 1990/91. s-82281
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PREDPISI
O TRGOVINI IN O VARSTVU
POTROŠNIKOV
Poslovanje v slovenskem jeziku in določanje vseh cen v tolarjih sta le dve
zahtevi novega zakona o varstvu potrošnikov, ki je začel veljati
28. marca 1998. Ker zakon predpisuje tako garancijske kot pogodbene
pogoje pri prodaji blaga in opravljanju storitev, določa meje oglaševanja in
uvaja vrsto novih pravic potrošnikov, bo poznavanje njegovih določb tako
trgovce kot potrošnike obvarovalo pred marsikatero neprijetno posledico.

Pomen zakona o varstvu potrošnikov je zahteval tudi novo zasnovo zbirke
predpisov o trgovini. V njej so še vedno zbrani vsi najpomembnejši zakoni
(tudi zakona o varstvu konkurence in standardizaciji) in pravilniki s tega
področja.

Nova kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije, ki velja od
1. januarja 1998, je objavljena v posebnem snopiču, ki je priložen h knjigi.

Cena 1890 SIT (10449)

Zbirka predpis
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ZBZBZBZBZBORNIKORNIKORNIKORNIKORNIK VVVVVOLILNOLILNOLILNOLILNOLILNAAAAA
ZAKZAKZAKZAKZAKONODONODONODONODONODAAAAAJJJJJAAAAA
AVSTRIJE, FRANCIJE, ITALIJE,

NEMČIJE, ŠPANIJE, ŠVICE

Podatki javnomnenjskih anket pravijo, da slovenski volivci ne pozna-
jo dovolj dobrih in slabih plati posameznega volilnega sistema, o
katerem so se odločali na predhodnem referendumu. Zbornik s
prevodi volilnih zakonov šestih evropskih držav z različnimi volilnimi
sistemi najbolj neposredno seznanja tako volivce kot izvoljene, kako
potekajo volitve v omenjenih državah.

Knjiga torej ni namenjena le ožji strokovni javnosti, temveč vsem, ki
jih zanimajo volilni predpisi. Kakor je v predgovoru zapisal Mirko
Bandelj, samo s primerjavo našega volilnega sistema s tujimi lahko
presodimo smotrnost posameznih rešitev v slovenski volilni zakono-
daji in hkrati uveljavimo tuje pozitivne rešitve pri njenih nadaljnjih
spremembah in dopolnitvah.

Založba ČZ Uradni list Republike Slovenije je knjigo izdala s sodelo-
vanjem Republiške volilne komisije in Urada predsednika Vlade Re-
publike Slovenije.

Cena 3.990 SIT (10388)
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