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Sodni register

CELJE

Rg-101425
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg

št. 96/00352 z dne 2. 10. 1996 pri subjek-
tu vpisa SCALA ZARJA, modna konfekci-
ja, p.o., Petrovče, 3301 Petrovče, pod
vložno št. 1/01231/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča pravne posledice lastnin-
skega preoblikovanja, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, vpis ustanoviteljev,
osnovnega kapitala, članov nadzornega sve-
ta, spremembo firme, sedeža, zastopnikov,
dejavnosti in uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št. 5098955
Firma: SCALA ZARJA, Modna konfek-

cija, d.d., Petrovče
Skrajšana firma: SCALA ZARJA, d.d.,

Petrovče
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 3301 Petrovče, Petrovče 115
Osnovni kapital: 93,000.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, d.d., Ljubljana, Dunajska 22, vstop
28. 6. 1996, vložek 9,300.000 SIT, Kapi-
talski sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja Slovenije, d.d., Ljubljana, Ko-
lodvorska 15, vstop 28. 6. 1996, vložek
9,300.000 SIT, Sklad Republike Slovenije
za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova ulica
28, vstop 26. 8. 1996, vložek 55,800.000
SIT in delavci na podlagi interne razdelitve,
vstopili 28. 6. 1996, vložek 18,600.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kovač Dušan, Žalec, Kidričeva 6, raz-
rešen in ponovno imenovan 25. 3. 1996, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Hojnik Vojko,
Rojc Vida, Hribernik Verica, Omladič Jožefa
in Lukič Milan, vstopili 25. 3. 1996.

Dejavnost, vpisana 2. 10. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovi-
na na drobno z igračami, otroško opremo;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln.

Vpis lastninskega preoblikovanja na podla-
gi Agencije, št. LP 00646/00665-1996/MB
z dne 19. 4. 1996.

Rg-110762
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01478 z dne 26. 5. 1997 pri
subjektu vpisa SCALA ZARJA, modna
konfekcija, d.d., Petrovče, sedež: Pe-
trovče 115, 3301 Petrovče, pod vložno
št. 1/01231/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzor-
nega sveta s temile podatki:

Matična št. 5098955
Člani nadzornega sveta: Hojnik Vojko,

Hribernik Verica in Omladič Jožefa, izstopili
27. 12. 1996; Lahajner Tomaž, Ribič Er-
nest, Žmavc Franc in Štefanec Bernarda,
vstopili 27. 12. 1996.

Rg-110768
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00450 z dne 14. 5. 1997 pod
št. vložka 1/06634/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ne-
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št. 1189956
Firma: MAŠA – KUNEJ IN OSTALI, sve-

čarstvo, zlatarstvo in storitve, d.n.o.,
Podsreda, Podsreda 55

Skrajšana firma: MAŠA – KUNEJ IN
OSTALI, d.n.o., Podsreda, Podsreda 55

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 3257 Podsreda, Podsreda 55
Ustanovitelji: Kunej Franc, Kunej Marija

in Kunej Tomaž, vsi Vojnik, Prušnikova ulica

31, vstopili 4. 3. 1997,  odgovarjajo s svo-
jim premoženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbeniki Kunej Franc, Kunej Marija in Ku-
nej Tomaž, imenovani 4. 3. 1997, zastopa-
jo družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 14. 5. 1997: 3621
Kovanje kovancev in medalj; 3622 Proizvod-
nja nakita in podobnih izdelkov; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina 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 rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravilo
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovi-
na na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
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lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovi-
na 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 de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Tr-
govina 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 debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesni-
mi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, sladkor-
nimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina 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 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 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj, s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-

nih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrto-
vanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Pri šifri dejavnosti 51.18 vse, razen far-
macevtske dejavnosti; pri šifri dejavnosti
52.488 vse, razen orožja in streliva; pri šifri
dejavnosti 67.13 samo menjalnice in za-
stavljalnice; pri šifri dejavnosti 74.12 vse,
razen revizijske dejavnosti; pri šifri dejavno-
sti 74.14 vse, razen arbitraže in posredova-
nja v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-114384
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00205 z dne 20. 8. 1997 pri
subjektu vpisa MOJCA, podjetje za pro-
izvodnjo tekstila in obutve in trgovino,
d.o.o., Rogaška Slatina, sedež: Kidriče-
va 55, 3250 Rogaška Slatina, pod vlož-
no št. 1/04136/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o., spremembo firme, sedeža, družbe-
nikov, zastopnika, dejavnosti, uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št. 5667062
Firma: VUKOVIČ IN VUKOVIČ, pro-

izvodnja tekstila, obutve, usnjenih izdel-
kov in trgovina, d.n.o., Kidričeva 57, Ro-
gaška Slatina

Skrajšana firma: VUKOVIČ IN VUKOVIČ,
d.n.o., Kidričeva 57, Rogaška Slatina

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 3250 Rogaška Slatina,
Kidričeva 57

Ustanovitelji: Vukovič Franc, izstop
28. 3. 1995; Vukovič Franc in Vukovič Ci-
ta, oba Rogaška Slatina, Kidričeva ulica 57,
vstopila 28. 3. 1995,  odgovarjata s svojim
premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Vukovič Franc, razrešen 28. 3. 1995,
družbenika Vukovič Franc in Vukovič Cita,
vstopila 28. 3. 1995, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 8. 1997: 1730
Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tek-
stilnih izdelkov, razen oblačil; 1751 Proizvod-
nja preprog in talnih oblog; 1752 Proizvod-
nja vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1753 Pro-
izvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih,
razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tek-
stilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvač-
kanih materialov; 1771 Proizvodnja nogavic;

1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ob-
lačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Stro-
jenje in dodelava krzna, proizvodnja krznenih
izdelkov; 1920 Proizvodnja usnjene galante-
rije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
1930 Proizvodnja obutve; 2214 Izdajanje po-
snetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Dru-
go založništvo; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2232 Razmnoževanje video za-
pisov; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecia-
liziranih prodajalnah; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z živi-
li; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopi-
si, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščina-
mi; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni
tovorni promet; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve.

Pri šifri dejavnosti 51.18 se dopiše: ra-
zen farmacevtskih izdelkov.

KOPER

Rg-115228
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00396 z
dne 25. 11. 1997 pri subjektu vpisa
DISTAL, trgovina in storitve, d.o.o., Luci-
ja, sedež: Seča 194c, Lucija, 6320 Por-
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torož, pod vložno št. 1/04399/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme, sedeža, dopolnitev
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št. 5804574
Firma: DISTAL, trgovina in storitve,

d.o.o., Sv. Peter
Skrajšana firma: DISTAL, d.o.o., Sv.

Peter
Sedež: 6333 Sečovlje, Sv. Peter 106
Dejavnost, vpisana 25. 11. 1997: 4531

Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5170 Druga trgovina na debelo; 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 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 51.18:
razen farmacevtskih izdelkov.

KRANJ

Rg-112167
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01077 z dne 7. 8. 1997 pri sub-
jektu vpisa RABIT, računovodski biro in
trgovina, d.o.o., Jesenice, sedež: Titova
95, 4270 Jesenice, pod vložno št. 
1/04764/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la, razširitev in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št. 5760291
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: Horvat Miha, Jesenice, Hru-

šica 58, vstop 29. 4. 1993, vložek
1,600.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 7. 8. 1997: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-

na na drobno na tržnicah in stojnicah;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55403 To-
čenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024
Cestni tovorni promet; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

Rg-114634
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00212 z dne 6. 10. 1997 pri
subjektu vpisa MINEM, trgovsko podjetje,
d.o.o., Bohinjsko jezero, Ukanc 47, se-
dež: Ukanc 47, 4265 Bohinjsko jezero,
pod vložno št. 1/05064/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev vpisa z za-
konom o gospodarskih družbah, povišanje
osnovne vloge, spremembo osebe, poob-
laščene za zastopanje, razširitev in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št. 5785863
Osnovni kapital: 2,796.000 SIT
Ustanovitelji: Stevanovič Nedeljko, Pito-

mača, Domjanovićeva bb, vložek 932.000
SIT, Stevanovič Mirko, Pitomača, Br. Radi-
ča 10, vložek 932.000 SIT in Jurič Mato,
Gradačac, Donje Ledenice, vložek
932.000 SIT, vsi vstop 1. 2. 1993, odgo-
vornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ju-
rič Mato, razrešen 29. 12. 1994, direktor
Hafner Bogdan, Škofja Loka, Frankovo na-
selje 118, imenovan 29. 12. 1994, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 10. 1997: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov, proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1585 Proizvodnja testenin; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 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;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 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 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; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5170 Druga trgovina na debelo;
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;
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 alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina 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 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55403 Točenje pi-
jač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje.

Rg-116175
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01344 z dne 5. 11. 1997 pri
subjektu vpisa VRTAČ, servis in avtosa-
lon, d.o.o., Visoko, sedež: Visoko 77,
4212 Visoko, pod vložno št. 1/05207/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme in sedeža, spremembo priim-
ka in naslova družbenika, spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št. 5812526
Firma: AVTOHIŠA VRTAČ, d.o.o., Kranj
Sedež: 4000 Kranj, Delavska cesta 4
Ustanoviteljica: Vrtač Pičman Anita,

Kranj, Britof 39, vstop 9. 11. 1993, vlo-
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žek 750.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 5. 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; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71401 Izposojanje športne opreme; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Rg-203828
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00489 z dne 6. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa TANDEM, podjetje za trgovi-
no, proizvodnjo in storitve, d.o.o., Mav-
čiče, sedež: Mavčiče 100, 4211 Mavči-
če, pod vložno št. 1/04086/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
v d.n.o., spremembo firme, skrajšane firme
in odgovornosti družbenika do družbe s te-
mile podatki:

Matična št. 5685699
Firma: TANDEM, ZEVNIK & CO, pod-

jetje za trgovino, proizvodnjo in storitve,
d.n.o., Mavčiče

Skrajšana firma: TANDEM, ZEVNIK &
CO, d.n.o., Mavčiče

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelji: Zevnik Darja in Zevnik Mat-
jaž, oba iz Mavčič 100, izstopila iz d.o.o. in
vstopila v d.n.o. 1. 6. 1994, vložila po
50.000 SIT, odgovornost:  odgovarjata s
svojim premoženjem.

Rg-205296
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01799 z dne 23. 4. 1998 pri
subjektu vpisa MLIN, proizvodnja in stori-
tve, d.o.o., Duplje, sedež: Podbrezje 3,

4203 Duplje, pod vložno št. 1/04790/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev dejavnosti, spremembo firme, skrajša-
ne firme, sedeža, ustanovitelja zaradi ods-
vojitve poslovnega deleža in osebe, poob-
laščene za zastopanje s temile podatki:

Matična št. 5771650
Firma: MLIN, proizvodnja in storitve,

d.o.o., Naklo
Skrajšana firma: MLIN, d.o.o., Naklo
Sedež: 4202 Naklo, Podbrezje 3
Ustanovitelj: Drinovec Franc, izstopil

29. 9. 1997; Drinovec Aleš, Naklo, Pod-
brezje 3, vstopil 29. 9. 1997, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Drinovec Franc, razrešen 29. 9.
1997; direktor Drinovec Aleš, imenovan
29. 9. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 23. 4. 1998: 01110
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01210
Reja govedi; 01230 Reja prašičev; 01240
Reja perutnine; 01250 Reja drugih živali;
01420 Storitve za živinorejo brez veteri-
narskih storitev; 15510 Mlekarstvo in si-
rarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
20100 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 20400 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 20510 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 40101 Proizvodnja elek-
trike v HE; 40104 Prenos elektrike; 40105
Distribucija elektrike; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55520
Priprava in dostava hrane (catering);
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 63110 Pre-
kladanje; 63120 Skladiščenje; 63400 De-
javnost drugih prometnih agencij.

Rg-205311
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00234 z dne 8. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa KOBLA, žičnice, turizem, go-
stinstvo, d.o.o., Bohinjska Bistrica, se-
dež: Cesta na Ravne 40, 4264 Bohinj-
ska Bistrica, pod vložno št. 1/05861/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov, poslovnih deležev in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št. 5968518
Ustanovitelji: Koselj Ciril, Bohinjska Bi-

strica, Jelovška 40, Debeljak Vojko, Bohinj-
ska Bistrica, Pod gozdom 20, Kreslin Zofi-
ja, Bohinjska Bistrica, Rožna 9, Kreslin Slav-
ko, Bohinjska Bistrica, Rožna 9, Stare
Zdravko, Bohinjska Bistrica, Trg svobode
6, Rozman Janez, Bohinjska Bistrica, Rav-
ne 3, Malej Miran, Bohinjska Bistrica, Laški
rovt 18, Medja Bojan, Bohinjska Bistrica,
Vackova 7, in Fajfar Janko, Bohinjska Bistri-
ca, Nomenj 4, ki so vstopili 13. 8. 1996,
ter Zakrajšek Frančiška, Bohinjska Bistrica,
Ravne v Bohinju 19, Zakrajšek Vekoslav,
Bohinjska Bistrica, Majhnova ulica 17, Men-
cinger Branko, Bohinjska Bistrica, Ravne v
Bohinju 16, Žen Stanislav, Bohinjska Bistri-
ca, Jelovška cesta 12, Pikon Franc, Bohinj-
ska Bistrica, Ravne v Bohinju 17, Tičar Ja-
nez, Bohinjska Bistrica, Ravne v Bohinju

23A, Ravnik Janez, Bohinjska Bistrica, Vod-
nikova cesta 17, Bogataj Marko, Medvode,
Medvoška cesta 16, Rozman Milan, Bohinj-
ska Bistrica, Ravne v Bohinju 14, Koblar
Antonija, Bohinjska Bistrica, Ravne v Bohi-
nju 5, Ravnik Marija, Bohinjska Bistrica,
Prečna ulica 1B, Šiljar Janez, Bohinjska Bi-
strica, Prečna ulica 4, Medja Janez, Bohinj-
ska Bistrica, Ravne v Bohinju 8, Ravnik Hil-
da, Bohinjska Bistrica, Ravne v Bohinju 13,
Rozman Jože, Bohinjska Bistrica, Ravne v
Bohinju 12, in Žnidar Jakob, Bohinjska Bi-
strica, Savska cesta 6, ki so vstopili 27. 1.
1997, vložili po 60.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
14. 2. 1997.

Rg-207462
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01140 z dne 16. 6. 1998 pri
subjektu vpisa DRAML, gradbeno in go-
stinsko podjetje, d.o.o., Žiri, sedež: Polje
3, 4226 Žiri, pod vložno št. 1/05039/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev vpisa z zakonom o gospodarskih druž-
bah, spremembo firme in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št. 5801478
Firma: DRAML, gradbeno in monta-

žersko podjetje, d.o.o., Žiri
Sedež: 4226 Žiri, Polje 3
Dejavnost, vpisana 16. 6. 1998: 1511

Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 1512 Proizvodnja in kon-
zerviranje perutninskega mesa; 1513 Pro-
izvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutnin-
skega mesa; 1520 Predelava in konzervira-
nje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja
in maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega
olja in maščob; 1543 Proizvodnja margari-
ne in podobnih jedilnih maščob; 1551 Mle-
karstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih iz-
delkov; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1561
Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba in
škrobnih izdelkov; 15811 Dejavnost pe-
karn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov, pro-
izvodnja trajnega peciva in slaščic; 1583
Proizvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja ka-
kava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585
Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja
in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1590
Proizvodnja pijač; 1711 Priprava in prede-
nje vlaken bombažnega tipa; 1712 Priprava
in predenje mikanke iz vlaken volnenega
tipa; 1713 Priprava in predenje česanke iz
vlaken volnenega tipa; 1714 Priprava in pre-
denje vlaken lanenega tipa; 1715 Sukanje
in priprava naravne svile ter sukanje in tek-
sturiranje sintetične ali umetne filamentne
preje; 1716 Proizvodnja šivalnih sukancev;
1717 Priprava in predenje drugih tekstilnih
vlaken; 1721 Tkanje preje bombažnega ti-
pa; 1722 Tkanje preje tipa volnene mikan-
ke; 1723 Tkanje preje tipa volnene česan-
ke; 1724 Tkanje preje tipa svile; 1725 Tka-
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nje druge tekstilne preje; 1730 Plemenite-
nje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih iz-
delkov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja pre-
prog in talnih oblog; 1752 Proizvodnja vrvi,
motvozov, vrvic in mrež; 1753 Proizvodnja
netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen
oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih materialov; 1771 Proizvodnja nogavic;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ob-
lačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1830 Strojenje in dodelava krzna, proizvod-
nja krznenih izdelkov; 1910 Strojenje in do-
delava usnja; 1920 Proizvodnja usnjene ga-
lanterije, sedlarskih in jermenarskih izdel-
kov; 1930 Proizvodnja obutve; 2010 Žaga-
nje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slo-
jastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 2511
Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila;
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeniš-
tvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2710 Proizvodnja železa, je-
kla, ferozlitin po standardih ECSC; 2721
Proizvodnja litoželeznih cevi; 2722 Pro-
izvodnja jeklenih cevi; 2731 Hladno vleče-
nje; 2732 Hladno valjanje ozkega traku;
2733 Hladno profiliranje; 2734 Vlečenje ži-
ce; 2735 Druga primarna predelava železa,
jekla, proizvodnja ferozlitin; 2741 Proizvod-
nja plemenitih kovin; 2742 Proizvodnja alu-
minija; 2743 Proizvodnja svinca, cinka in
kositra; 2744 Proizvodnja bakra; 2745 Pro-
izvodnja drugih neželeznih kovin; 2751 Lit-
je železa; 2752 Litje jekla; 2753 Litje lahkih
kovin; 2754 Litje drugih neželeznih kovin;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijač-
nega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in

urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
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; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravilo motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
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
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; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
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; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 60211 Mestni in primestni
potniški promet na rednih linijah; 60212
Medkrajevni potniški cestni promet na red-
nih linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni



Stran 7558 / Št. 84 / 11. 12. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

promet; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 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; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.

Rg-207487
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01036 z dne 4. 6. 1998 pod št.
vložka 1/06211/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št. 1263463
Firma: ŠIFRAR, d.o.o., trgovina in za-

stopanje, Kranj, Glavni trg 12
Skrajšana firma: ŠIFRAR, d.o.o., Kranj
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Glavni trg 12
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Šifrar Franc, Škofja Loka,

Pod Plevno 106, vstopil 18. 5. 1998, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šifrar Franc, imenovan 18. 5. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 6. 1998: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredni-
štvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki.

Rg-207517
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01063 z dne 2. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa HABJAN TRANSPORT, prevoz-
na in trgovska družba, d.o.o., Škofja Lo-
ka, sedež: Zminec 78, 4220 Škofja Lo-
ka, pod vložno št. 1/02669/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča dopolnitev skle-
pa Srg 65/97 – dejavnost s temile podatki:

Matična št. 5538157
Dejavnost, vpisana 2. 6. 1998: 2852

Splošna mehanična dela; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na 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; 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;
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.

Rg-207542
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01134 z dne 23. 6. 1998 pod
št. vložka 1/06241/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ne-
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št. 1304089
Firma: KERMENI FITIMI IN OSTALI,

gradbeništvo in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: KERMENI FITIMI IN

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

odgovornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Struževo 3A
Ustanovitelja: Kermeni Rasim in Kerme-

ni Hasim, oba iz Suva Reke, Blace, vstopila
11. 6. 1998, odgovornost:  odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Kermeni Rasim in Kermeni Hasim,
imenovana 11. 6. 1998, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 6. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravilo motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
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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; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na

drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.

Družba v okviru dejavnosti pod šifro
G/51.18 ne sme opravljati posredništva
pri prodaji farmacevtskih izdelkov.

Rg-208076
Okrožno sodišče v Kranju je s skle-

pom Srg št. 98/01176 z dne 8. 7. 1998
pri subjektu vpisa GOODIMEX, gumar-
ska in kemična industrija, d.o.o., se-
dež: Škofjeloška 6, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/06910/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme in osebe, pooblaščene za
zastopanje ter prokuro s temile podatki:

Matična št. 1196367
Firma: SAVA TIRES JOINT VENTURE

HOLDING, družba za upravljanje, d.o.o.
Skrajšana firma: SAVA TIRES JOINT

VENTURE HOLDING, d.o.o.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Robinson John, Wolverhampton, An-
glija, 1 Westcroft Road Tettenhall, imeno-
van 24. 6. 1998, ki zastopa družbo brez
omejitev, in Prelesnik Robert, Ljubljana,
Knezov štradun 14A, razrešen 24. 6. 1998
kot direktor in imenovan za prokurista.

Rg-208082
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01003 z dne 17. 7. 1998 pri
subjektu vpisa KOBLA, žičnice, turizem,
gostinstvo, d.o.o., Bohinjska Bistrica, se-
dež: Cesta na Ravne 40, 4264 Bohinj-
ska Bistrica, pod vložno št. 1/05861/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme in sedeža družbe ter skrajša-
no firmo s temile podatki:

Matična št. 5968518
Firma: KOBLA ŽTG, žičnice, turizem,

gostinstvo, d.o.o., Bohinjska Bistrica
Skrajšana firma: KOBLA ŽTG, d.o.o.,

Bohinjska Bistrica
Sedež: 4264 Bohinjska Bistrica, Ce-

sta na Ravne 7.

Rg-208112
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00432 z dne 6. 7. 1998 pri sub-
jektu vpisa EL-TEC MULEJ, d.o.o., elektro-
termo center, Bled, sedež: Pot na Lisice
7, 4260 Bled, pod vložno št. 1/01150/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št. 5374227
Sedež: 4260 Bled, Pot na Lisice 7
Dejavnost, vpisana 6. 7. 1998: 2811

Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2821 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2924

Proizvodnja drugih naprav za splošno ra-
bo, d.n.; 3120 Proizvodnja naprav za di-
stribucijo in krmiljenje elektrike; 3150 Pro-
izvodnja opreme za razsvetljavo in električ-
nih svetilk; 3162 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, d.n.; 4020 Oskrba s
plinastimi gorivi po plinovodni mreži;
40301 Proizvodnja pare in tople vode;
40302 Distribucija pare in tople vode;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4531 Električne inštala-
cije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 5151 Tr-
govina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5170 Druga trgovina na debelo; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikal-
no, geokemično in drugo opazovanje, me-
ritve in kartiranje; 74202 Prostorsko plani-
ranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje.

Rg-208114
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01122 z dne 6. 7. 1998 pri sub-
jektu vpisa ESSEX 2000, transport, po-
sredništvo in trgovina, d.o.o., sedež: Ko-
kra 70, 4206 Zg. Jezersko, pod vložno
št. 1/06116/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
in deležev s temile podatki:

Matična št. 1254014
Osnovni kapital: 4,399.333 SIT
Ustanovitelj: Hartman Gaber, Žabnica,

Sp. Bitnje 42, vstopil 11. 12. 1997, vložil
3,399.333 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-209020
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01405 z dne 1. 9. 1998 pri sub-
jektu vpisa PEKO, tovarna obutve, d.d.,
sedež: Cesta Ste Marie aux Mines 5,
4290 Tržič, pod vložno št. 1/00030/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo statuta, sklep o zmanjšanju osnov-
nega kapitala in zmanjšanje osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št. 5034701
Osnovni kapital: 103,230.000 SIT
Sprememba statuta z dne 13. 10. 1997.
Vpiše se sklep skupščine z dne 13. 10.

1997 o rednem zmanjšanju osnovnega ka-
pitala za 2.477,510.000 SIT.
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Rg-209021
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01120 z dne 31. 8. 1998 pri
subjektu vpisa N INTECH, Tiskana vezja
in kovinske konstrukcije, d.d., sedež:
Ljubljanska c. 24A, 4000 Kranj, pod vlož-
no št. 1/06006/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča sklep o povečanju osnovnega
kapitala, spremembo članov nadzornega
sveta, članov uprave in statuta s temile po-
datki:

Matična št. 1192809
Osebe, pooblaščene za zastopanje: čla-

nica Jerman Jere Irena, razrešena 29. 5.
1998; član uprave Zakrajšek Branko, Ljub-
ljana, Cesta v Dvor 6, imenovan 29. 5.
1998, kot predsednik uprave zastopa druž-
bo skupno z ostalimi člani uprave brez ome-
jitev, člana uprave Zupančič Milan, Ljublja-
na-Dravlje, Brilejeva ul. 12, in Kučič Franci,
Zg. Gorje 24/A, ki od 29. 5. 1998 zastopa-
ta družbo skupno z ostalimi člani uprave
brez omejitev, in član uprave Čufer Marjan,
Kranj, Begunjska ul. 12, imenovan 29. 5.
1998, ki zastopa družbo skupno z ostalimi
člani uprave brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Čufer Marjan,
Lipovšek Zdenka, Kuželj Zvonko in Djerič
Dragan, izstopili 18. 4. 1998; Jerebic Ri-
hard, Stanjko Dušan, Metljak Rado in Ko-
selj Šmit Milena, vstopili 18. 4. 1998, ter
Špiler Tomaž, izstopil in ponovno vstopil
18. 4. 1998.

Vpiše se sklep skupščine z dne 18. 4.
1998, da se osnovni kapital z vložki poveča
za 104,845.000 SIT.

Sprememba statuta z dne 18. 4. 1998.

Rg-209040
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01260 z dne 22. 7. 1998 pri
subjektu vpisa ELITA, trgovina in storitve,
d.d., sedež: Glavni trg 7, 4000 Kranj,
pod vložno št. 1/00035/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št. 5024765
Član nadzornega sveta: Troha Aleksan-

der, izstopil 9. 7. 1998; Zidar Stanislav,
vstopil 9. 7. 1998.

Rg-209047
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01219 z dne 21. 7. 1998 pri
subjektu vpisa SAVA TIRES JOINT
VENTURE HOLDING, družba za
upravljanje, d.o.o., sedež: Škofjeloška 6,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/06109/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, ustanoviteljev
in njihovih vložkov, dejavnosti, zastopnikov
in njihovih pooblastil ter prenehanje proku-
re s temile podatki:

Matična št. 1196367
Osnovni kapital: 16.347,652.718 SIT
Ustanovitelja: GOODYEAR S.A., Rueil

Malmaison, Francija, 101 Ave de Chataigne-
reaie, vstopil 15. 7. 1997, vložil
16.347,638.718 SIT, in Sava, Gumarska in
kemična industrija, d.d., Kranj, Škofjeloška
c. 6, vstopila 1. 7. 1998, vložila 14.000 SIT
– odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Pre-
lesnik Robert, razrešen 1. 7. 1998; Boho-

rič Janez, Kranj, Pot v Bitnje 20, imenovan
1. 7. 1998, kot predsednik poslovodstva
zastopa družbo neomejeno skupaj z glav-
nim direktorjem, Robinskon John, Wolver-
hampton, 1 Westcroft Road Tettenhal, ki od
1. 7. 1998 kot finančni direktor zastopa
družbo skupaj z glavnim direktorjem brez
omejitev, ter direktorji Balanč Franc, Kranj,
Drolčevo naselje 1, Perčič Vinko, Kranj, To-
minčeva c. 56, Vizovišek Emil, Kranj, Go-
renjskega odreda 2, Kveder Dušan, Kranj,
Partizanska c. 9A, Koren Slavko, Zasip,
Dobje 6A, Pečjak Vanda, Kranj, Pod gra-
dom 5, Loparnik Marija, Kranj, Ul. Juleta
Grabrovška 30, in Ravnihar Dušan, Golnik,
Trstenik 1H, imenovani 1. 7. 1998, ki za-
stopajo družbo brez omejitev skupaj z glav-
nim direktorjem.

Dejavnost, vpisana 21. 7. 1998: 7415
Upravljanje s holding družbami.

Rg-209061
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01305 z dne 18. 8. 1998 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
ŽIROVNICA, sedež: Zabreznica 4, 4274
Žirovnica, pod vložno št. 1/04391/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo akta o ustanovitvi zavoda ter spremembo
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št. 5719062
Dejavnost, vpisana 18. 8. 1998: 5521

Dejavnost planinskih in drugih domov; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 80101
Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževa-
nje; 80102 Osnovnošolsko splošno izobra-
ževanje; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov.

Sprememba akta o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda z dne
27. 2. 1997.

Rg-209063
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01299 z dne 14. 8. 1998 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
KOROŠKA BELA JESENICE, sedež: Ce-
sta talcev 2, 4270 Jesenice, pod vložno
št. 1/04390/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo akta o ustanovitvi
zavoda ter spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št. 5719046
Dejavnost, vpisana 14. 8. 1998: 5521

Dejavnost planinskih in drugih domov; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 80102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje;
9261 Obratovanje športnih objektov.

Sprememba akta o ustanovitvi zavoda z
dne 27. 2. 1997.

Rg-210554
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01159 z dne 1. 9. 1998 pod št.
vložka 1/06266/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št. 1306308
Firma: NOVA & CO, trgovina in stori-

tve, d.o.o., Križe
Skrajšana firma: NOVA & CO, d.o.o.,

Križe

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 4294 Križe, Sebenje 21A
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Meglič Peter, vložil

1,092.000 SIT, in Meglič Marjetka, vložila
1,008.000 SIT, oba iz Križ, Sebenje 21A,
vstopila 26. 5. 1998, odgovornost: ne  od-
govarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Meglič Marjetka, ki zastopa druž-
bo brez omejitev, in prokurist Meglič Peter,
imenovana 26. 5. 1998.

Dejavnost, vpisana 1. 9. 1998: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina na debelo; 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; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-210576
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01359 z dne 9. 9. 1998 pri sub-
jektu vpisa GLASBENA ŠOLA JESENICE,
sedež: Ulica Viktorja Kejžarja 22, 4270
Jesenice, pod vložno št. 1/04394/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osebe, pooblaščene za zastopanje s te-
mile podatki:

Matična št. 5719127
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Me-

sarič Marija, razrešena 31. 8. 1997; ravna-
telj Šurc Matjaž, Jesenice, C. 1. maja 26B,
imenovan 1. 9. 1997, zastopa šolo brez
omejitev.

Rg-210581
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01542 z dne 14. 9. 1998 pri
subjektu vpisa VOGU, d.o.o., podjetje za
trgovino, gostinstvo in rekreacijo, Sp.
Besnica, sedež: Sp. Besnica 144, 4201
Zg. Besnica, pod vložno št. 1/02919/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št. 5580536
Ustanovitelji: Udir Jože in Udir Goran,

vstopila 23. 12. 1991, ter Udir Majda, vsto-
pila 23. 10. 1997, vsi iz Zgornje Besnice,
Sp. Besnica 144, vložili po 500.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 14. 9. 1998: 0501
Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške stori-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 84 / 11. 12. 1998 / Stran 7561

tve; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5522 Stori-
tve kampov; 5523 Druge nastanitve za kraj-
ši čas; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 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; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj, s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

V okviru dejavnosti pod šifro G/52.488
sta izvzeta orožje in strelivo, pri dejavnosti
pod šifro K/74.12 pa družba ne sme oprav-
ljati revizijskih dejavnosti.

Rg-210582
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01544 z dne 14. 9. 1998 pri
subjektu vpisa 3MBA INŽENIRING, trgov-
sko, storitveno podjetje, d.o.o., Jeseni-
ce, sedež: Cesta Borisa Kidriča 41, 4270
Jesenice, pod vložno št. 1/06003/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo akta o ustanovitvi in spremembo osebe,
pooblaščene za zastopanje s temile podatki:

Matična št. 1199897
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Oberžan Bruno, Maribor, Razvanje,
Keltska ul. 7, imenovan 10. 11. 1997.

Sprememba sklepa o ustanovitvi družbe
z dne 10. 11. 1997.

Rg-210595
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01342 z dne 15. 9. 1998 pri sub-
jektu vpisa BERČIČ, proizvodnja s trgovi-
no, Kranj, d.o.o., sedež: Škofjeloška 57,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/03574/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža družbe ter spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št. 5646812
Sedež: 4000 Kranj, Škofjeloška

c. 108
Dejavnost, vpisana 15. 9. 1998: 2753

Litje lahkih kovin; 2754 Litije drugih neže-
leznih kovin; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin, prašna metalurgija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2863 Proizvodnja klju-
čavnic, okovja; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 5262 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 7482 Pakiranje; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge
storitvene dejavnosti.

Rg-210596
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01375 z dne 17. 9. 1998 pod
št. vložka 1/06278/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št. 1318276
Firma: ADEPT, trgovina in storitve,

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

govornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Vrečkova 7
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Antunović Ducanović Ka-

ta, Kranj, Vrečkova 7, vstop 24. 8. 1998,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Antonuvić Ducanović Kata, ime-
novana 24. 8. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 9. 1998: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01412 Druge storitve za rastlinsko
pridelavo; 1541 Proizvodnja surovega olja
in maščob; 1600 Proizvodnja tobačnih iz-
delkov; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdel-
kov, razen oblačil; 1752 Proizvodnja vrvi,
motvozov, vrvic in mrež; 1771 Proizvodnja
nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvač-
kanih oblačil; 2452 Proizvodnja parfumov
in toaletnih sredstev; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja

drugih izdelkov iz plastičnih mas; 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 3640 Proizvodnja športnih iz-
delkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, 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, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na 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 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
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Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj, s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6412 Kurirske sto-
ritve, razen javnih poštnih storitev; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 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; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
8041 Dejavnost vozniških šol; 80421 De-
javnost glasbenih in drugih umetniških šol;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikarskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9304 Pogrebne sto-
ritve; 9305 Druge storitvene dejavnosti.

Družba v okviru dejavnosti pod šifro
K/74.120 ne sme opravljati revizijskih
dejavnosti.

Rg-210604
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01461 z dne 21. 9. 1998 pod
št. vložka 1/06280/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št. 1263030
Firma: PROFESSIONAL COMMERCE,

trgovina in posredništvo, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: PROFESSIONAL

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

govornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Cesta Staneta Ža-

garja 35
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: PROCOMMERCE INTER-

NATIONAL INC., Boulevard, New Castle,
19802 Delaware, 2316 Baynard, vstop
20. 3. 1998, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Podgoršek Milan, Žabnica, Zgornje
Bitnje 254, imenovan 20. 3. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 9. 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; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na debe-
lo s cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5135 Trgovi-
na na debelo s tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-

na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo.

Rg-210611
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01470 z dne 29. 9. 1998 pri
subjektu vpisa INVENT, proizvodnja, trgo-
vina in storitve, d.o.o., sedež: Trboje 125,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/05506/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št. 5279194
Dejavnost, vpisana 29. 9. 1998: 80422

Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-210617
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01497 z dne 25. 9. 1998 pri
subjektu vpisa REGAL, Podjetje za trgovi-
no, posredništvo in storitve, d.o.o., Kranj,
sedež: Cesta na klanec 15A, 4000 Kranj,
pod vložno št. 1/02951/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
ka, zastopnika in dejavnosti ter uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št. 5565502
Ustanovitelj: Pavlič Ivanka, izstop 23. 12.

1997; Pavlič Andrej, Kranj, Cesta na klanec
15A, vstop 23. 12. 1997, vložek
1,505.591 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Pavlič Andrej, imenovan 23. 12.
1997, ki zastopa družbo brez omejitev, in
Pavlič Ivanka, razrešena 23. 12. 1997 kot
direktorica in imenovana za prokuristko, oba
iz Kranja, C. na klanec 15A.

Dejavnost, vpisana 25. 9. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
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; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6521
Finančni zakup (leasing); 7230 Obdelava
podatkov; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umet-
niških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9133 Dejavnost drugih organizacij,
d.n.; 9220 Radijska in televizijska dejav-
nost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje.

Rg-210619
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00156 z dne 25. 9. 1998 pri
subjektu vpisa SATYASYA, podjetje za tr-
govino na drobno, na debelo in zunanjo
trgovino, Kranj, d.o.o., obj. 1115-94, se-
dež: Janeza Puharja 1, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/01773/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, sedeža, spremembo in uskladi-
tev dejavnosti ter spremembo akta družbe s
temile podatki:

Matična št. 5441625
Firma: SATYASYA, storitve in posre-

dovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: SATYASYA, d.o.o.
Sedež: 4000 Kranj, Kranj
Dejavnost, vpisana 25. 9. 1998: 2621

Proizvodnja gospodinjske in okrasne kera-
mike; 2622 Proizvodnja sanitarne kerami-
ke; 2625 Proizvodnja drugih keramičnih iz-
delkov; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 3622 Proizvodnja nakita in
podobnih izdelkov; 3640 Proizvodnja šport-
nih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižu-
terije; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravilo motor-
nih koles; 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, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6022 Storitve taksistov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno 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; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9133 Dejavnost
drugih organizacij, d.n.; 9211 Snemanje fil-
mov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov

in videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 92511 Dejavnost
knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikarskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa; 9305 Druge storitvene de-
javnosti; 9500 Zasebna gospodinjstva z za-
poslenim osebjem.

Rg-209029
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01225 z dne 23. 7. 1998 pri
subjektu vpisa EGP, Embalažno grafično
podjetje, d.d., sedež: Kidričeva c. 82, 4220
Škofja Loka, pod vložno št. 1/00028/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
rednem zmanjšanju osnovnega kapitala, red-
no zmanjšanje osnovnega kapitala ter spre-
membo članov nadzornega sveta in statuta s
temile podatki:

Matična št. 5156963
Osnovni kapital: 544,716.000 SIT
Člani nadzornega sveta: Kunšek Mojca,

Hafner Jana, Franko Olga in Mikolič Dean,
izstopili 30. 6. 1998; Odlazek Henrik, Le-
gat Maja in Hafner Milan, vstopili 30. 6.
1998.

Vpiše se sklep skupščine z dne 30. 6.
1998 o rednem zmanjšanju osnovnega ka-
pitala z zmanjšanjem nominalnega zneska
delnic z 10.000 SIT na 9.000 SIT, za
60,524.000 SIT.

KRŠKO

Rg-108593
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 96/00098 z dne 25. 4. 1996 pod
št. vložka 1/03798/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št. 5938899
Firma: OK TRADE, trgovina, transport,

turizem in storitve, Brežice, d.o.o.
Skrajšana firma: OK TRADE BREŽICE,

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

govornostjo
Sedež: 8250 Brežice, Jurčičeva 23
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ogorevc Davorin, Brežice,

Jurčičeva ulica 23 in Kernulc Jože, Breži-
ce, Skvarčeva ulica 13, vstopila 25. 3.
1996, vložila vsak po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Ogo-
revc Davorin, imenovan 25. 3. 1996 kot
direktor, ki zastopa družbo brez omejitev in
Kernulc Jože, imenovan 25. 3. 1996 kot
družbenik, ki zastopa družbo brez omejitev
kot namestnik direktorja.

Dejavnost, vpisana 25. 4. 1996: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja pra-
šičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja dru-
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gih živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Stori-
tve za živinorejo, razen veterinarskih stori-
tev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdar-
ske storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribo-
gojstvo, ribiške storitve; 1511 Proizvodnja
in konzerviranje mesa, razen perutninske-
ga; 1512 Proizvodnja in konzerviranje pe-
rutninskega mesa; 1513 Proizvodnja me-
snih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa;
1520 Predelava in konzerviranje rib, pro-
izvodnja ribjih izdelkov; 1531 Predelava in
konzerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja
sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga
predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
1541 Proizvodnja surovega olja in maščob;
1542 Proizvodnja rafiniranega olja in
maščob; 1543 Proizvodnja margarine in po-
dobnih jedilnih maščob; 1551 Melkarstvo
in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mli-
narstvo; 1562 Proizvodnja škroba in škrob-
nih izdelkov; 1571 Proizvodnja pripravljenih
krmil za domače živali; 1572 Proizvodnja
krmil za hišne živali; 1581 Proizvodnja kru-
ha, svežega peciva in slaščic; 1582 Pro-
izvodnja prepečenca in piškotov, proizvod-
nja trajnega peciva in slaščic; 1583 Pro-
izvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja kaka-
va, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585
Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja
in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja
etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1721
Tkanje preje bombažnega tipa; 1722 Tka-
nje preje tipa volnene mikanke; 1723 Tka-
nje preje tipa volnene česanke; 1724 Tka-
nje preje tipa svile; 1725 Tkanje druge tek-
stilne preje; 1730 Plemenitenje tekstilij;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih
oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vr-
vic in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tek-
stilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnje-
ga perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dode-
lava krzna, proizvodnja krznenih izdelkov;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in
kartona ter papirne in kartonske embalaže;
2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih
in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;

2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje video zapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2511 Pro-
izvodnja plaščev in zračnic za vozila; 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2661 Proizvodnja betonskih izdel-
kov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja iz-
delkov iz mavca za gradbeništvo; 2663 Pro-
izvodnja sveže betonske mešanice; 2664
Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja izdel-
kov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz betona, cementa, mav-
ca; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 3410 Proizvod-
nja motornih vozil; 3420 Proizvodnja karo-
serij za vozila, proizvodnja prikolic in polpri-
kolic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne
opreme za motorna vozila in njihove motor-
je; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662
Proizvodnja metel in krtač; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža
kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Re-
ciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
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; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli 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;
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;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 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; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
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govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6010 Železniški promet;
6021 Drug kopenski potniški promet na red-
nih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6110 Pomorski promet;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6420 Teleko-
munikacije; 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; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-

novrstne poslovne dejavnosti; 9211 Sne-
manje filmov in videofilmov; 9212 Distribu-
cija filmov in videofilmov; 9213 Kinemato-
grafska dejavnost; 9231 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 9251 De-
javnost knjižnic in arhivov; 9252 Dejavnost
muzejev, varstvo kulturne dediščine; 9253
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter
naravnih rezervatov; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in
smučarskih centrov, druge športne dejav-
nosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozme-
tičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9304 Pogrebne sto-
ritve; 9305 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-110659
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00286 z dne 15. 7. 1997 pod
št. vložka 1/03873/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št. 1197894
Firma: TRON VAN DEN BRAND, d.o.o.,

projektiranje, svetovanje in trgovina
Skrajšana firma: TRON VAN DEN

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

govornostjo
Sedež: 8270 Krško, Cesta 4. julija 25
Osnovni kapital: 6,792.528,40 SIT
Ustanovitelja: TRON, svetovanje, trgovi-

na, proizvodnja, d.o.o., Krško, Župančiče-
va 9, vložek 3,464.190,70 SIT in VAN DEN
BRAND BEREGENINGSTECHNIEK, B. V.,
Bosschenhoofd – Nizozemska, vložek
3,328.337,70 SIT, oba vstopila 10. 11.
1996, odgovornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jankovič Peter, Krško, Župančičeva
9, imenovan 10. 11. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 7. 1997: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in
zelenih športnih površin; 01412 Druge
storitve za rastlinsko pridelavo; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5170 Druga trgovina
na debelo; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5551 Storitve menz;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 73103
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve
in kartiranje; 74203 Arhitekturno in gradbe-

no projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje.

Rg-111717
Okrožno sodišče v Krškem je s s skle-

pom Srg št. 97/00337 z dne 26. 8. 1997
pri subjektu vpisa EKOPA, podjetje za zbi-
ranje, sortiranje in odkup starega papir-
ja Krško, d.o.o., sedež: Tovarniška 12,
8270 Krško, pod vložno št. 1/01922/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št. 5523354
Osnovni kapital: 3,621.472,80 SIT
Ustanovitelj: VIDEM, celuloza, papir in

papirni izdelki, Krško, d.o.o. – v stečaju,
Krško, Kolodvorska 2, vstop 15. 10. 1991,
vložek 3,621.472,80 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-113964
Okrožno sodišče v Krškem je s s skle-

pom Srg št. 97/00162 z dne 23. 9. 1997
pri subjektu vpisa MASTER TRADE, pod-
jetje za proizvodnjo in inženiring, d.o.o.,
sedež: Bohoričeva 11, 8270 Krško, pod
vložno št. 1/02786/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št. 5708974
Dejavnost, vpisana 23. 9. 1997: 1730

Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tek-
stilnih izdelkov, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za go-
spodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 3161 Proizvod-
nja druge električne opreme za stroje in
vozila; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
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50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovi-
na na debelo s kožami, usnjem; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 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; 5156 Trgovina na de-
belo 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; 5170
Druga trgovina na debelo; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6522 Drugo kredit-
no posredništvo; 7010 Poslovanje z lastni-

mi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geo-
fizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305
Druge storitvene dejavnosti.

Vpiše se pri dejavnosti s šifro 74.120:
razen revizijske dejavnosti.

LJUBLJANA

Rg-47694
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/00614 z dne 23. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa AVTO – CLUB, podjetje za
usposabljanje voznikov v cestnem pro-
metu, d.o.o., Domžale, sedež: Matije
Tomca 15, 1230 Domžale, pod vložno
št. 1/04917/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti, spre-
membo firme in sedeža s temile podatki:

Matična št. 5334365
Firma: AVTO – CLUB, podjetje za us-

posabljanje voznikov v cestnem prome-
tu, d.o.o., Krakovska 18, Domžale

Sedež: 1230 Domžale, Krakovska 18
Dejavnost, vpisana 23. 9. 1996: 2212

Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2215 Drugo založništvo; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 341 Proizvodnja motornih vozil; 342
Proizvodnja karoserij za vozila, proizvodnja
prikolic in polprikolic; 343 Proizvodnja de-
lov in dodatne opreme za motorna vozila in
njihove motorje; 3541 Proizvodnja motor-
nih koles; 3543 Proizvodnja vozil za invali-
de; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila

motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
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; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles, trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 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, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 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; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 551 Dejavnost hotelov;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 552 Dejavnost domov, kampov in
drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši
čas; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 553 Gostinske
storitve prehrane; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov;
5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 701 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 703 Poslovanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 711
Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje
drugih vozil v najem; 713 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
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trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

Rg-109818
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/00643 z dne 15. 4. 1997 pri sub-
jektu vpisa EUROTEHNA – SLUŽBE,
d.o.o., sedež: Dunajska 21, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/27313/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, razširitev dejavnosti in spremembo
družbene pogodbe z dne 29. 5. 1996 s
temile podatki:

Matična št.: 5931525
Firma: EUROTEHNA TTS, trgovina, tu-

rizem, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: EUROTEHNA TTS,

d.o.o.
Dejavnost, vpisana 15. 4. 1997: 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;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdel-
ki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi iz-
delki široke porabe; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki.

Rg-111070
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02651 z dne 16. 6. 1997 pri sub-
jektu vpisa FORMATO, ekonomski inženi-
ring, d.o.o., Trbovlje, sedež: Partizanska
cesta 22a, 1420 Trbovlje, pod vložno
št. 1/15376/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža in firme s
temile podatki:

Matična št.: 5567408

Firma: FORMATO, ekonomski inženi-
ring, d.o.o.

Skrajšana firma: FORMATO, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 21.

Rg-112340
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/18193 z dne 30. 7. 1997 pri sub-
jektu vpisa MOBILES, proizvodno trgov-
sko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Taborska
7, sedež: Taborska 7, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/09151/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo fir-
me, sedeža in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5588740
Firma: MOBILES, trgovska in pro-

izvodna družba, d.o.o., Tacenska 133,
Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Tacenska
133

Ustanovitelja: Bučan Mario, Ljubljana,
Taborska 7, vstop 18. 10. 1990, vložek
19,528.256,40 SIT in Mobis L.T.D., Nyco-
sia, Ciper, vstop 18. 4. 1992, vložek
18,762.442,40 SIT, odgovornost: ne  od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana 30. 7. 1997: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2050 Pro-
izvodnja drugih lesenih izdelkov, proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 2120
Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona;
2510 Proizvodnja izdelkov iz gume; 2520
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 2610
Proizvodnja stekla in steklenih izdelkov;
2620 Proizvodnja neognjevzdržne kerami-
ke, razen tiste za gradbeništvo, proizvodnja
ognjevzdržne keramike; 2630 Proizvodnja
zidnih in talnih keramičnih ploščic; 2670
Obdelava naravnega kamna; 2680 Pro-
izvodnja brusilnih sredstev in drugih neko-
vinskih mineralnih izdelkov; 2810 Proizvod-
nja gradbenih kovinskih izdelkov; 2820 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev, proizvodnja radiatorjev in kot-
lov za centralno ogrevanje; 2830 Proizvod-
nja parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
2850 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin, splošna mehanična dela; 2860 Pro-
izvodnja rezilnega in drugega orodja, klju-
čavnic, okovja; 2870 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov; 3610 Proizvodnja pohiš-
tva; 3660 Druge predelovalne dejavnosti,
d.n.; 4540 Zaključna gradbena dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles, trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5110 Posredniš-
tvo; 5120 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 5130 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 5140 Trgovina na debelo z izdelki široke
porabe; 5150 Trgovina na debelo z nekme-
tijskimi polizdelki; 5160 Trgovina na debelo

s stroji, napravami, priborom; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5210 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah; 5220 Tr-
govina na drobno z živili, pijačami in tobač-
nimi izdelki v specializiranih prodajalnah;
5240 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5260 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5270 Popravila iz-
delkov široke porabe; 5510 Dejavnost ho-
telov; 5520 Dejavnost domov, kampov in
drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5550 Stori-
tve menz ter priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6020 Drug kopenski promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7480 Raznovrstne poslovne dejavnosti;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov.

Rg-112924
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04759 z dne 11. 9. 1997 pod vlož-
no št. 1/29646/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.:1213563
Firma: MSL – INŽENIRING, marketing,

storitve in projektiranje, d.o.o.
Skrajšana firma: MSL – INŽENIRING,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Puhova 15
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Šakirov Džafer, Ljubljana,

Puhova 15, vstop 20. 8. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ša-
kirov Džafer, imenovan 20. 8. 1997 kot di-
rektor, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 9. 1997: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
materialov; 1771 Proizvodnja nogavic;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ob-
lačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih obla-
čil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in do-
datkov, d.n.; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
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55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7481 Fotografska dejavnost; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Rg-114915
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/09770 z dne 15. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa IRENAS, podjetje za trgovino
in zastopanje, p.o., Ljubljana, Tugomer-
jeva 38, sedež: Tugomerjeva 38, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/19653/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobli-
kovanje iz p.o. v d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5665469
Firma: SIMŠIČ & IRENAS, Podjetje za

trgovino in zastopanje, d.n.o., Ljubljana,
Tugomerjeva 38

Skrajšana firma: SIMŠIČ & IRENAS,
d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Simšič Irena, izstop 10. 5.
1994, Simšič Irena in Simšič Zvonimir, oba
Tugomerjeva 38, vstopila 10. 5. 1994, vlo-
žila vsak po 2.500 SIT, odgovornost:  od-
govarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Sim-
šič Irena, razrešena 10. 5. 1994, družbeni-
ka Simšič Zvonimir in Simšič Irena, imeno-
vana 10. 5. 1994, zastopata družbo kot
vodji poslov in neomejena zastopnika.

Dopišejo se naslednje dejavnosti: oprav-
ljanje storitev vseh hišnih in drugih opravil in
popravil (napeljava električne in vodovodne
napeljave, montaža in popravila pohištva,
polaganje keramičnih ploščic, čiščenje elek-
tričnih bojlerjev, popravilo vodovodnih pip,
zamenjava in montaža stikal, vtičnic, svet-
lobnih teles, popravila in montaža ogreval-
nih teles, popravila in montaža ključavnic,
varnostnih sistemov, montaža oziroma po-
pravilo govornih naprav v zgradbah, izvaja-
nje komunalnih del v zgradbah oziroma okoli
zgradb v naseljih...) ter vzdrževanje stano-
vanjskih in poslovnih zgradb.

Sedaj se dejavnosti glasijo: proizvodnja
in proizvodna kooperacija: kovinskih, kera-
mičnih, tekstilnih in papirnih izdelkov ter iz-
delkov iz plastike; konstruiranje, projektira-
nje in inženiring proizvodnje, proizvodnja in
proizvodna kooperacija ter vzdrževanje in
servisiranje: elementov, naprav in sistemov
s področja elektrotehnike, elementov, na-
prav in sistemov s področja kibernetike, ele-
mentov, naprav in sistemov s področja ra-
čunalništva, satelitskih in drugih televizijskih
anten; trgovina na debelo in drobno z živil-
skimi in neživilskimi proizvodi; posredniški,

akviziterski in komisijski posli v prometu bla-
ga in storitev; reklame in ekonomsko pro-
pagandne storitve, oblikovanje; turistične in
gostinske storitve; transportne in špediter-
ske storitve v cestnem prometu pri prevozu
oseb in blaga; prevajanje tekstov; lektorira-
nje tekstov; strojepisne storitve, razmnože-
vanje in fotokopiranje; zastopanje firm v pro-
metu blaga in storitev; uvoz in izvoz živilskih
in neživilskih proizvodov; zastopanje tujih
firm v okviru izvozno-uvozne dejavnosti;
opravljanje storitev vseh hišnih in drugih
opravil in popravil (napeljava električne in
vodovodne napeljave, montaža in popravila
pohištva, polaganje keramičnih ploščic, či-
ščenje električnih bojlerjev, popravilo vodo-
vodnih pip, zamenjava in montaža stikal, vtič-
nic, svetlobnih teles, popravila in montaža
ogrevalnih teles, popravila in montaža klju-
čavnic, varnostnih sistemov, montaža oziro-
ma popravilo govornih naprav v zgradbah,
izvajanje komunalnih del v zgradbah oziro-
ma okoli zgradb v naseljih...) ter vzdrževa-
nje stanovanjskih in poslovnih zgradb.

Rg-114953
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/05313 z dne 10. 11. 1997 pri subjek-
tu vpisa UMLAUFT, pralnica, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Celovška cesta 448, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/26049/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža in ustanoviteljev družbene pogodbe z
dne 9. 9. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5879639
Firma: UMLAUFT, pralnica, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Teslova 30
Ustanovitelji: Umlauft & Brolli Holding

GES.M.B.H., Klagenfurt-Celovec, Konigs-
bergerstrasse 19, vstop 9. 9. 1996, vložek
29,250.000 SIT, Umlauft KG. izstop 9. 9.
1997, Horizonte, Družba za razvoj podjetij,
d.o.o., Ljubljana, Štefanova ulica 5, vstop
22. 3. 1996, vložek 2,089.285 SIT, Hori-
zonte Enterprise Development Company,
B.V., Heiloo, Nizozemska, De Biender 5,
Heillo, vstop 22. 3. 1996, vložek
27,160.715 SIT odgovornost: ne  odgo-
varjajo.

Rg-115378
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02657 z dne 27. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa MAROF, gostinstvo in turizem,
proizvodnja in trgovina, d.o.o., Kočevje,
sedež: Rožna ulica 39, 1330 Kočevje,
pod vložno št. 1/11161/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5467187
Osnovni kapital: 8,000.000 SIT
Ustanovitelj: Deržek Jože, Kočevje, Pod-

gorska ul. 3, vstop 14. 1. 1991, vložek
8,000.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana  27. 11. 1997: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2051 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz lesa; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4525 Druga gradbena dela,

tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 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; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli 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, ma-
ščobami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi 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; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 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; 5156 Trgovina na de-
belo 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
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Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5260
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 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 gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, naki-
ta; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6021 Drug kopenski
potniški promet na rednih linijah; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6322 Druge pomož-
ne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Dru-
ge pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 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; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje 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; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305
Druge storitvene dejavnosti; 9500 Zasebna
gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

NOVO MESTO

Rg-201608
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00052 z dne 10. 2.
1998 pri subjektu vpisa PROLAT, trgovina
in založništvo, Trebnje, d.o.o., sedež:
Prapreče 9, 8210 Trebnje, pod vložno
št. 1/02138/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme in družbene
pogodbe ter uskladitev dejavnosti z uredbo
o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5564212
Firma: PROLAT, Trženje medicinskih

pripomočkov, Trebnje, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 10. 2. 1998: 5114

Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5146 Trgovina na debe-
lo s farmacevtskimi izdelki; 5232 Trgovina
na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 2. 1998.

Rg-206965
Okrožno sodišče v Novem mestu je s skle-

pom Srg št. 98/00276 z dne 9. 7. 1998 pri
subjektu vpisa CAR CENTER, Avtovleka, av-
toodpad in vzdrževanje motornih vozil, Tre-
belno, d.o.o., sedež: Čilpah 14, 8231 Tre-
belno, pod vložno št. 1/03144/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme
in skrajšane firme ter uskladitev dejavnosti z
uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifi-
kacije dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5774691
Firma: AVTOSERVIS SAJE, vzdrževa-

nje in popravila motornih vozil, Trebel-
no, d.o.o.

Skrajšana firma: AVTOSERVIS SAJE,
Trebelno, d.o.o.

Dejavnost, vpisana 9. 7. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51140 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji;51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52740 Druga popravi-
la, d.n.; 60240 Cestni tovorni promet;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje.

Rg-209158
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00360 z dne 11. 9.
1998 pri subjektu vpisa UNITPLAST,
d.o.o., proizvodnja in storitve, sedež:
Grajski trg 15, 8360 Žužemberk, pod
vložno št. 1/03909/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev poslovnih de-
ležev zaradi poprave pogodbe o odsvojitvi
poslovnega deleža št. Sv 2341/97 z dne
18. 12. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5956692
Ustanovitelja: Opus, proizvodno in trgov-

sko podjetje, d.o.o., Šentrupert, Gornje Je-
senice 6, vstopil 1. 7. 1996, vložil
6,772.500 SIT, in Pust Srečko, Trebnje,
Levstikova 17, vstopil 13. 12. 1997, vložil
3,010.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Rg-209160
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00357 z dne 11. 9.
1998 pri subjektu vpisa EUROTOUR, Pre-
voz potnikov in blaga, d.o.o., Novo me-
sto, sedež: Slavka Gruma 48, 8000 No-
vo mesto, pod vložno št. 1/02773/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča poveča-
nje osnovnega kapitala, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5690986
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Pršlja Rutko, Novo mesto,

Slavka Gruma 48, vstop 2. 12. 1992, vlo-
žek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 11. 9. 1998: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
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nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5131 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5243 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6021 Drug kopenski potniški pro-
met na rednih linijah; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij.

Rg-209163
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00351 z dne 9. 9.
1998 pod št. vložka 1/04051/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1323270
Firma: ARTIRI MT, d.o.o., Proizvodnja,

trgovina in storitve
Skrajšana firma: ARTIRI MT, d.o.o., Su-

hor
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8331 Suhor, Sela pri Jugor-

ju 11
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Badovinac Milan in Bado-

vinac Martina, oba iz Novega mesta, Trdino-
va 19, vstopila 25. 8. 1998, vložila po
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgova-
rajta.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Badovinac Milan, imenovan 25. 8.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisna 9. 9. 998: 0111 Pri-
delovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pride-
lovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sa-
dik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja pra-
šičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja dru-
gih živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 0141

Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Stori-
tve za živinorejo, razen veterinarskih stori-
tev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve; 0202 Gozdrarske storitve; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles, tr-
govina s posameznimi deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 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 go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 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;
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; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5511 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo, penzionov; 5522 Storitve kam-
pov; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane

(catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7470 Čiščenje stavb;
7483 Tajniška dela in prevajanje.

Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo z dne 25. 8. 1998.

Rg-209642
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00365 z dne 25. 9.
1998 pod št. vložka 1/04053/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1323342
Firma: MAPEI, družba za zastopanje

in prodajo, d.o.o., Novo mesto
Skrajšana firma: MAPEI, d.o.o., Novo

mesto
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, Kočevarje-

va 2
Osnovni kapital: 20,000.000 SIT
Ustanovitelj: Mapei, s.p.a.,  Milano, Via

Cafiero 22, vstop 4. 9. 1998, vložek
20,000.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Požar Robert, Šmarješke Toplice
168, imenovan 8. 9. 1998, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 9. 1998: 2413
Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih
kemikalij; 2414 Proizvodnja drugih organ-
skih osnovnih kemikalij; 2664 Proizvodnja
malte; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlakna-
tega cementa; 2666 Proizvdonja drugih iz-
delkov iz betona, cementa, mavca; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 52463 Trgovina na drobno
z gradbenim materialom; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Akt o ustnovitvi družbe z omejeno odgo-
vornostjo z dne 4. 9. 1998.

Rg-209641
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00375 z dne 28. 9.
1998 pri subjektu vpisa DARILO, pro-
izvodnja in trgovina na debelo in drob-
no, d.o.o., Novo mesto, sedež: Čital-
niška 2, 8000 Novo mesto, pod vložno
št. 1/00924/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča skrajšano firmo in uskaditev
dejavnosti z uredbo o uvedbi in uporabi
standardne klasifikacije dejanvosti s temile
podatki:
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Matična št.: 5364698
Skrajšana firma: DARILO, d.o.o., Novo

mesto
Dejavnost, vpisana 28. 9. 1998: 2051

Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih
izdelkov; 3661 Proizvodnja bižuterije;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, 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 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
5248 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7482 Pakiranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kultur-
ne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 92511 Dejavnost
knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov; 9252
Dejavnost muzejev, varstvo kulturne de-
diščine; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih,

kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti.

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

Rg-209643
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00371 z dne 24. 9.
1998 pri subjektu vpisa ZAVAROVALNICA
TILIA, d.d., Novo mesto, delniška zava-
rovalna družba s popolno odgovornost-
jo, sedež: Seidlova 5, 8000 Novo mesto,
pod vložno št. 1/01587/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
kov in članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5063426000
Osebe, pooblaščene za zastopanje: čla-

na uprave Škulj Franci in Vesel Igor ter za-
stopnik Štimac Miroslav, razrešeni 22. 9.
1998; člana uprave Bratkovič Franc, Novo
mesto, Volčičeva 28, ki zastopa družbo za
področje zavarovalstva, in Golobič Helena,
Novo mesto, Gotna vas 22, ki zastopa druž-
bo za področje financ, računovodstva, prav-
nih in regresnih zadev, ter predsednik upra-
ve Breglec Branko, Novo mesto, Šmarješka
cesta 55, ki zastopa družbo brez omejitev –
imenovani 22. 9. 1998.

Članica nadzornega sveta: Breglec Bran-
ko, izstop 22. 9. 1998, Koželj Majda, vsto-
pila 22. 9. 1998.

Rg-209644
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00353 z dne 22. 9.
1998 pri subjektu vpisa BV & S, Trgovina,
posredništvo, storitve, d.o.o., Novo
mesto, sedež: Stopiče 92, 8322 Stopi-
če, pod vložno št. 1/03933/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča razširitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5981786
Dejavnost, vpisana 22. 9. 1998: 5146

Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki.

Rg-209645
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00368 z dne 22. 9.
1998 pri subjektu vpisa LESKO, Lesni in-
ženiring in trgovina, d.o.o., Novo mesto,
sedež: Volčičeva 31a, 8000 Novo me-
sto, pod vložno št. 1/03126/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža in uskladitev dejavnosti z uredbo o
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5754569
Sedež: 8000 Novo mesto, Westrova

ulica 5
Dejavnost, vpisana 22. 9. 1998: 3614

Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;

5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 7482 Pakiranje.

Rg-209646
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00361 z dne 16. 9.
1998 pri subjektu vpisa KOMUNALA
METLIKA, javno podjetje, d.o.o., sedež:
Ulica XV. brigade 2, 8330 Metlika, pod
vložno št. 1/00270/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5157064
Dejavnost, vpisana 16. 9. 1998: 0112

Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0141 Storitve za rastlinsko pride-
lavo; 01411 Urejanje in vzdrževanje par-
kov, vrtov in zeelnih športnih površin; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem.

Rg-209649
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00363 z dne 29. 9.
1998 pod št. vložka 1/04054/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1323393
Firma: KRKA – ZDRAVILIŠČE

STRUNJAN, zdraviliške, turistične in go-
stinske storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: KRKA – Zdravilišče
Strunjan, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 8000 Novo mesto, Germova
ulica 4

Osnovni kapital: 3,200.571,429 SIT
Ustanoviteljici: Krka Zdravilišča, zdravi-

liške, turistične in gostinske storitve, d.o.o.,
Novo mesto, Germova ulica 4, vložila
1,632.291.429 SIT, in Zveza društev voj-
nih invalidov Slovenije, Ljubljana, Knezova
ulica 2, vložila 1.568,280.000 SIT, vstopili
3. 3. 1998, odgovornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Petrovič Vladimir, Novo mesto, Še-
gova 1, imenovan 3. 3. 1998, zastopa druž-
bo brez omejitev, za sklepanje poslov, ki se
nanašajo na nabavo, odtujevanje in obre-
menjevanje nepremičnin družbe, ter za vse
investicije in najem posojil nad 10 mio SIT
pa potrebuje predhodno pisno soglasje
skupščine.

Dejavnost, vpisana 29. 9. 1998: 01131
Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in ze-
lenih športnih površin; 0150 Lov in gojitev
divjadi ter lovske storitve; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Iz-
dajanje časopisov; 2215 Drugo založniš-
tvo; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52488 Trgovina na
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drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 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); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 71402 Dejavnost videotek; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8511 Bol-
nišnična zdravstvena dejavnost; 8512 Izven-
bolnišnična zdravstvena dejavnost; 85122
Specialistična ambulantna dejavnost;
85142 Alternativne oblike zdravljenja;
85143 Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.;
90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90004
Kanaliazcija in delovanje čistilnih naprav;
90005 Druge storitve javne higiene; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92521 Dejavnost muzejev; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost fri-
zerskih salonov; 93022 Dejavnost kozme-
tičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikar-
skih salonov; 9303 Druge storitve za nego
telesa.

Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo z dne 3. 3. 1998.

Rg-210098
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00389 z dne 7. 10.
1998 pri subjektu vpisa PIONIR
STANDARD – GRADBENIŠTVO, družba
za gradnjo in inženiring, d.d., sedež: Ko-
čevarjeva 4, 8000 Novo mesto, pod vlož-
no št. 1/02197/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo tipa zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5577403
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pa-

pež Franc, Dolenjske Toplice, Gornje Gra-
dišče 16, razrešen 1. 10. 1998 kot zastop-
nik in imenovan 2. 10. 1998 za direktorja,
ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-210102
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00326 z dne 1. 10.
1998 pod št. vložka 1/04055/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1317644
Firma: GEO TRADING, posredništvo,

trgovina in turizem, d.o.o.
Skrajšana firma: GEO TRADING, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: 8000 Novo mesto, Češča
vas 40

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Gvadjava Olga, Moskva,

Rusija, Altufjevskoe šosse 18/V, 48, vstop
4. 9. 1998, vložek 2,100.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Gvadjava Avtandil, Moskva, Rusija,
Altufjevskoe šosse 18/V, 48, ki zastopa
družbo brez omejitev, in prokurist Garaj Ra-
do, Ljubljana, Preglov trg 2, imenovana 4. 9.
1998.

Dejavnost, vpisana 1. 10. 1998: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 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; 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;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 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;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-

lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 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; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6110 Pomorski promet;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6220 Izredni zračni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj, s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 71401
Izposojanje športne opreme; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92622 Dejav-
nost smučarskih centrov in smučišč; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti.

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

Akt o ustanovitvi družbe z omejeno od-
govornostjo z dne 4. 9. 1998.

Rg-210105
Okrožno sodišče v Novem mestu je s skle-

pom Srg št. 98/00352 z dne 30. 9. 1998 pri
subjektu vpisa BOR, Tovarna čevljev, Do-
lenjske Toplice, d.d., sedež: Močile 1,
8350 Dolenjske Toplice, pod vložno št. 
1/00678/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča predložitev zapisnika skupščine del-
niške družbe z dne 1. 9. 1998 in spremembo
članov nadzornega sveta s temile podatki:



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 84 / 11. 12. 1998 / Stran 7573

Matična št.: 5144957
Člani nadzornega sveta: Medic Anica,

Štampalija Valerija, Bajec Ljudmila in Pugelj
Silvestra, izstopile 1. 9. 1998; Končina Mi-
roslav, Belič Urban, Slanc Jožef in Turk
Jože, vstopili 1. 9. 1998.

Rg-210106
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00379 z dne 30. 9.
1998 pri subjektu vpisa ELASTIK – TRADE,
trgovina, posredovanje in storitve, d.o.o.,
Novo mesto, sedež: Košenice 43, 8000
Novo mesto, pod vložno št. 1/02521/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev dejavnosti z uredbo o uvedbi in upora-
bi standardne klasifikacije dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5616930
Dejavnost, vpisana 30. 9. 1998: 51190

Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51700 Druga trgovina na debelo;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zuanj
prodajaln; 74130 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Rg-210532
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00384 z dne 15. 10.
1998 pri subjektu vpisa POPOTNIK, avto-
busni promet in trgovina, Telčice, d.o.o.,
sedež: Telčice 6a, 8275 Škocjan, pod
vložno št. 1/01305/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
in družbene pogodbe s temile podatki:

Dejavnost, vpisana 15. 10. 1998: 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 3622 Proizvodnja
nakita in podobnih izdelkov; 5274 Druga
popraivla, d.n.; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 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; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
omejeno odgovornostjo z dne 1. 9. 1998.

Rg-210533
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00394 z dne 15. 10.
1998 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
VAVTA VAS, sedež: Vavta vas 1, 8351
Straža, pod vložno št. 1/00021/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5086329
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Starc Maksimiljan, razrešen 14. 10.
1998; ravnatelj Virant Anton, Straža, Sote-
ska 37, imenovan 15. 10. 1998, zastopa
družbo brez omejitev, razen v primeru odtu-
jitve nepremičnega premoženja, ko si mora
pridobiti soglasje ustanovitelja.

Rg-210534
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00393 z dne 14. 10.
1998 pri subjektu vpisa ONIX FASHION,
trgovina in storitve, Črnomelj, d.o.o., se-
dež: Trdinova 2a, 8340 Črnomelj, pod
vložno št. 1/03829/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5928320
Dejavnost, vpisana 14. 10. 1998: 5522

Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih.

SLOVENJ GRADEC

Rg-209333
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 98/00231 z dne 17. 9.
1998 pod št. vložka 1/09598/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št. 1305921
Firma: TORTEX, proizvodnja in trže-

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

govornostjo
Sedež: 2390 Ravne na Koroškem, Če-

čovje 5
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: BALMICO, Handelsge-

sellschaft m.b.H., Bleiburg/Pliberk, Volker-
markter Strasse 30, in TRGO, trgovina in
gostinstvo, d.o.o., Prevalje, Pri postaji 11,
vstopila 5. 5. 1998, vložila po 1,050.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Masten Helena, Radlje ob Dravi,
Pod Perkolico 54, imenovana 5. 5. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 9. 1998: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1771 Proizvodnja nogavic; 1810 Proizvod-
nja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja de-
lovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrh-
njih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega
perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 1920 Proizvodnja usnjene
galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdel-
kov; 1930 Proizvodnja obutve; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredni-
štvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-

cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov.

Rg-209334
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 97/00436 z dne 16. 9.
1998 pod št. vložka 1/09591/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z neomejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št. 1227025
Firma: VEZONIK IN DINGER, turizem,

penzioni in domovi, d.n.o.
Skrajšana firma: VEZONIK IN DINGER,

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

odgovornostjo
Sedež: 2363 Podvelka, Remšnik 53
Ustanovitelja: Wesonick Maria, Podvel-

ka, Remšnik 53, in Dinger Hans-Gerd,
42655 Solingen, Geilenberger Weg 19,
vstopila 10. 6. 1997, odgovornost:  odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Wesonick Maria in Dinger Hans-
Gerd, imenovana 10. 6. 1997, zastopata
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 9. 1998: 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih.

Rg-209872
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 98/00337 z dne 21. 9. 1998
pri subjektu vpisa GINS, podjetje za eko-
nomske, finančne in knjigovodske stori-
tve, d.o.o., sedež: Libeliška gora 45, 2372
Libeliče, pod vložno št. 1/04723/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, dejavnosti in akta o ustanovitvi ter uskla-
ditev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št. 5569648
Sedež: 2370 Dravograd, Trg 4. juli-

ja 43
Dejavnost, vpisana 21. 9. 1998: 5119

Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5170 Druga trgovina na debelo; 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 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7412
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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.

Pri dejavnosti pod šifro 67.130 Pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom, opravlja družba dejavnost menjal-
nice; pri dejavnosti pod šifro 74.120 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje, je izvzeta revizijska
dejavnost; pri dejavnosti pod šifro 74.140
Podjetniško in poslovno svetovanje sta izv-
zeta arbitraža in posredovanje v pogajanjih
med managerji in delavci.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe je
bila sprejeta dne 24. 8. 1998.

Rg-209875
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 98/00031 z dne 30. 9.
1998 pri subjektu vpisa VARIA, projektiv-
no izvajalni studio, d.o.o., sedež: Preži-
hova 24, 2390 Ravne na Koroškem, pod
vložno št. 1/01393/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti ter spremembo družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št. 5342333
Dejavnost, vpisana 30. 9. 1998: 2224

Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično 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;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

Sprememba družbene pogodbe je bila
sprejeta na skupščini družbe dne 25. 3.
1998.

Rg-209876
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 97/00451 z dne 28. 9.
1998 pri subjektu vpisa JANKO & METKA,
trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.,
sedež: Šentlenart 36, 2382 Mislinja, pod
vložno št. 1/07134/00 vpisalo v sodni re-

gister tega sodišča spremembo dejavnosti
in družbene pogodbe ter uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št. 5382327
Dejavnost, vpisana 28. 9. 1998: 2215

Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 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; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
5273 Popravilo ur, nakita; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7481 Fotografska dejav-
nost; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe je bila
sprejeta na skupščini družbe dne 30. 10.
1997.

Rg-209877
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 97/00395 z dne 28. 9.
1998 pri subjektu vpisa SPEKTER, trgov-
sko podjetje, d.o.o., sedež: Meškova
12, 2380 Slovenj Gradec, pod vložno
št. 1/02520/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti in
družbene pogodbe ter uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št. 5389968
Dejavnost, vpisana 28. 9. 1998: 2010

Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2222 Dru-
go tiskarstvo; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deo zapisov; 2233 Razmnoževanje raču-
nalniških zapisov; 3350 Proizvodnja ur;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdel-
kov; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, 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; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 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 kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52488 Tr-
govina 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; 5273 Popravilo
ur, nakita; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 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.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n., je izvzeto posredništvo pri
prodaji farmacevtskih izdelkov; pri dejavno-
sti pod šifro 52.488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n., pa
je izvzeta trgovina z orožjem in strelivom.

Sprememba družbene pogodbe je bila
sprejeta na skupščini družbe dne 10. 9.
1997.

Rg-209878
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 98/00131 z dne 9. 9.
1998 pri subjektu vpisa SIBO, trgovina in
prevozništvo, d.o.o., sedež: Francetova
16, 2310 Slovenj Gradec, pod vložno
št. 1/02036/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in druž-
bene pogodbe ter uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št. 5617626
Dejavnost, vpisana 9. 9. 1998: 4533

Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
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debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 6024 Cestni tovorni promet; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje, je izvzeta revizijska
dejavnost.

Sprememba družbene pogodbe je bila
sprejeta na skupščini družbe dne 12. 2.
1998.

Rg-210540
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 97/00402 z dne 14. 10.
1998 pri subjektu vpisa CHAD, trgovsko,
storitveno in proizvodno podjetje, d.o.o.,
sedež: Javornik 32, 2390 Ravne na Ko-
roškem, pod vložno št. 1/05869/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti in akta o ustanovitvi ter uskla-
ditev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št. 5634822
Dejavnost, vpisana 14. 10. 1998:

50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri 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; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe je
bila sprejeta dne 2. 10. 1997.

Rg-210541
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 97/00279 z dne 6. 10.
1998 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
ČRNA NA KOROŠKEM, p.o., sedež: Cen-
ter 142, 2393 Črna na Koroškem, pod
vložno št. 1/00316/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo imena, usta-

noviteljice, dejavnosti in pooblastil zastopni-
ce ter uskladitev z ZOFVI in s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št. 5087368
Firma: OSNOVNA ŠOLA ČRNA NA

KOROŠKEM
Ustanoviteljica: Skupščina občine Rav-

ne na Koroškem, izstop 3. 12. 1996; Obči-
na Črna na Koroškem, Črna na Koroškem,
Center 101, vstop 3. 12. 1996, vložek
71,510.000 SIT, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
nateljica Ovnič Jožefa, Prevalje, Na produ
49, ki od 1. 4. 1997 zastopa šolo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 10. 1998: 5551
Storitve menz; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 80102 Osnovnošolsko splošno izobra-
ževanje; 80410 Dejavnost vozniških šol;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umet-
niških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 92511 Dejavnost knjižnic.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje, je izvzeta revizijska
dejavnost.

Ustanoviteljica odgovarja za obveznosti
zavoda.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

CELJE

Srg 2757/94 Rg-291
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gateljev sklenilo objaviti sklep:
Družba MEFISTO, trgovsko in storitve-

no podjetje, d.o.o., Celje, Oblakova 7,
preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima dva družbenika, in sicer Bu-
čer Dušana, Celje, Oblakova 7 in Dravinec
Dušico, Čopova 23, Celje, ki prevzameta
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Premoženje družbe prevzameta družbe-
nika po vloženih deležih.

Sklep sta sprejela družbenika dne 27. 5.
1994.

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

Okrožno sodišče v Celju
dne 28. 9. 1995

Srg 97/01482 Rg-209653
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg

št. 97/01482 z dne 3. 9. 1998 pod št. vlož-
ka 1/05617/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča subjekt vpisa s temile podatki:

Matična št.: 5765781
Firma: GOREX, trgovina, inženiring,

d.o.o., Nova Cerkev 112, Nova Cerkev

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 3203 Nova Cerkev, Nova Cer-
kev 112

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Sklep družbenika z dne 22. 12. 1997 o

prenehanju družbe po skrajšanem postop-
ku (Srg 1482/97 z dne 10. 6. 1998).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 1482/97 z dne 3. 9.
1998). Obveznost plačila morebitnih obvez-
nosti izbrisane družbe je prevzel Jakop Jo-
žef, Nova Cerkev 112, Nova Cerkev.

Srg 98/00966 Rg-210436
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00966 z dne 2. 10. 1998 pod
št. vložka 1/01425/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi pripoji-
tve s temile podatki:

Matična št.: 5348196
Firma: JEKLO MALOPRODAJA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3220 Štore, Železarska 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Izbris subjekta vpisa po sklepu o pripoji-

tvi pri prevzemni družbi Okrožnega sodišča
v Kranju Srg 1794/97 z dne 9. 6. 1998.

KOPER

Srg 1543/97 Rg-206122
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba MEN UVOZ – IZVOZ, d.n.o.,

Koper, Šibenik in Nesič, Ulica Prekomor-
skih br. 37, Koper, ki je vpisana pri tem
sodišču pod vložno št. 1/4246/00, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 25. 9. 1997.

Družbenika Nesich Mario iz Italije, Trst,
Via Giarizole 21 in Šibenik Elen iz Ljubljane,
Kardeljeva c. 2, izjavljata, da so poplačane
vse obveznosti družbe, da so urejena vsa
razmerja z zaposlenimi delavci in da prevza-
meta obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo osta-
lo po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se prenese na oba družbenika po
enakih delih, in sicer tako, da na Šibenik
Elena odpade eno polovico deleža, na Ne-
sich Mario pa eno polovico deleža.

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

Okrožno sodišče v Kopru
dne 26. 5. 1998

Srg 94/00723 Rg-209702
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/00723 z
dne 9. 9. 1998 pod št. vložka 1/02530/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
družbo zaradi prenehanja po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Matična št. 5537657
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Firma: AGORA, import-export, turizem
in trgovina, d.o.o., Portorož

Skrajšana firma: AGORA, d.o.o., Por-
torož

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 6320 Portorož, Letoviška
pot 40

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Valič Jurij in Valič Marjo,

izstop 3. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 3. 5. 1994 o pre-

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

šanem postopku pod št. Srg 723/94 z dne
9. 9. 1998. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Va-
lič Jurij, Letoviška pot 40, Portorož in Valič
Marjo, Letoviška pot 40, Portorož.

Srg 889/98 Rg-211048
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba FINANZ PARTNER, trgovina,

komercialne in finančne storitve, d.o.o.,
Pristaniška 14, Koper, ki je vpisana pri
tem sodišču pod vložno št. 1/3647/00,
preneha po skrajšanem postopku po skle-
pu družbenikov z dne 13. 3. 1998.

Družbenika Angelini Enzo, Via Biasoletto
53, Trst, Italija in Mircovich Francesco, An-
tonio Canova 14, Trst, Italija, izjavljata, da
so poplačane vse obveznosti družbe, da so
urejena vsa razmerja z zaposlenimi delavci
in da prevzameta obveznost plačila morebit-
nih preostalih obveznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo osta-
lo po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se prenese na družbenika skladno
z njunima deležema v družbi, pri čemer se
upošteva knjigovodska in računovodska do-
kumentacija

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

Okrožno sodišče v Kopru
dne 3. 11. 1998

Srg 95/00029 Rg-211123
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00029 z
dne 30. 9. 1998 pod št. vložka 1/02121/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča druž-
bo zaradi prenehanja po skrajšanem postop-
ku s temile podatki:

Firma: BTM, trgovina in storitve,
d.o.o., Lucija

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

govornostjo
Sedež: 6320 Portorož, Lucija, Limi-

njanska 8
Osnovni kapital: 4.000 SIT
Ustanovitelja: Brezovec Tomi in Kova-

čič-Brezovec Mateja, izstop 27. 12. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 29/95 z dne
30. 9. 1998. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe sta prevzela To-
mi Brezovec, Portorož, Liminjanska 8 in Ma-
teja Vadnjal, Portorož, Podvozna 30 (do se-
daj Mateja Kovačič-Brezovec, Liminjanska
8, Portorož).

Srg 95/00974 Rg-211127
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00974 z
dne 30. 9. 1998 pod št. vložka 1/01510/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča druž-
bo zaradi prenehanja po skrajšanem postop-
ku s temile podatki:

Matična št. 5422841
Firma: KATOURS, turizem, trgovina,

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

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Prade, Cesta 12

št. 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Mihocek Katarina, izstop

30. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 974/95 z dne
30. 9. 1998. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe je prevzela Ka-
tarina Mihocek, Koper, Prade, Cesta XII/5.

Srg 95/01021 Rg-211128
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 95/01021 z
dne 21. 9. 1998 pod št. vložka 1/03884/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča druž-
bo zaradi prenehanja po skrajšanem postop-
ku s temile podatki:

Matična št. 5734584
Firma: FOR YOU – Podjetje za zuna-

njo in notranjo trgovino, d.o.o., Koper
Skrajšana firma: FOR YOU, d.o.o.,

Koper
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Ilirija 35
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelji: Ščulac Damjan, Reganzin

Ester in Reganzin Roberto, izstop 5. 12.
1995.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku pod št. Srg 1021/95 z
dne 21. 9. 1998. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Damjan Ščulac, Ilirija 35, Koper, Ester
Reganzin, Crociata di Prebenico 165, Trst,
Italija in Roberto Reganzin, Localita Chiam-
pore 14/a, Milje, Italija.

Srg 97/00128 Rg-211132
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00128 z
dne 24. 9. 1998 pod št. vložka 1/03707/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča druž-
bo zaradi prenehanja po skrajšanem postop-
ku s temile podatki:

Matična št. 5710502
Firma: APRIMA, d.o.o., Trgovina, inže-

niring, razvoj, aplikacije in storitve elek-
tro področja, Pinka Tomažiča 2, Sežana

Skrajšana firma: APRIMA, d.o.o.,
Sežana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 6210 Sežana, Pinka Tomaži-
ča 2

Osnovni kapital: 1,640.000 SIT
Ustanovitelj: Dolgan Dario, izstop 21. 1.

1997.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 128/97 z dne

24. 9. 1998. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe je prevzel Dol-
gan Dario, Sežana, Pinka Tomažiča 2.

Srg 97/00246 Rg-211133
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00246 z
dne 24. 9. 1998 pod št. vložka 1/01919/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča druž-
bo zaradi prenehanja po skrajšanem postop-
ku s temile podatki:

Matična št. 5619998
Firma: ALTEX, uvozno-izvozno podjet-

je, d.o.o., Koper
Skrajšana firma: ALTEX, d.o.o., Koper
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Menžan 72
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Bubnič Aldo in Robič

Franc, izstop 12. 2. 1997.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 246/97 z dne
24. 9. 1998. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Al-
do Bubnič, Koper, Vojkovo nabrežje 31/a
in Franc Robič, Koper, Manžan 72.

Srg 97/00965 Rg-211138
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00965 z
dne 24. 9. 1998 pod št. vložka 1/01145/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča druž-
bo zaradi prenehanja po skrajšanem postop-
ku s temile podatki:

Matična št. 5380057
Firma: RUJ, d.o.o., podjetje za prede-

lavo in dodelavo tekstila Sežana, Dane
pri Sežani št. 78

Skrajšana firma: RUJ, d.o.o., Dane pri
Sežani

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 6210 Sežana, Dane pri Seža-
ni 78

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Razpet Franc in Razpet

Aleš, izstop 11. 7. 1997.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 965/97 z dne
24. 9. 1998. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe sta prevzela
Franc in Aleš Razpet, oba Sežana, Dane pri
Sežani 78.

Srg 97/01371 Rg-211140
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01371 z
dne 24. 9. 1998 pod št. vložka 1/01271/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča druž-
bo zaradi prenehanja po skrajšanem postop-
ku s temile podatki:

Matična št. 5377790
Firma: ULTRA – B, Trgovsko in stori-

tveno podjetje, d.o.o., Koper
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Klaričeva ulica

13/a
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Bursič Branko in Bursič

Katja, izstop 1. 10. 1997.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 1371/97 z
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dne 24. 9. 1998. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Katja in Branko Bursič, oba Izola, Emili-
ja Driolia 5 (do sedaj Klaričeva ul. 13/a,
Koper).

KRANJ

Srg 1355/98 Rg-210549

Družba JOS PRINT, tiskarna, d.o.o.,
Kranj, s sedežem Britof 319, Kranj, vpisa-
na na reg. vl. št. 1/5358/00, preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Ob-
lak Janez, Britof 319, Kranj.

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu druž-
be iz registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 21. 9. 1998

Srg 1369/98 Rg-210550

Družba VIMIS, podjetje za trgovino
na debelo, trgovino na drobno, zunanjo
trgovino, poslovne storitve in razisko-
valno razvojno delo Kranj, d.o.o., s se-
dežem v Zgornjih Bitnjah 135, Žabnica,
vpisana na reg. vl. št. 1/709/00, preneha
po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe upnikom prevzamejo
Rozman Viktor, Rozman Milena in Rozman
Albina, vsi Zgornje Bitnje 135, Žabnica.

Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu druž-
be iz registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 16. 9. 1998

Srg 1302/98 Rg-211624

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 1302/98 zaradi vpisa pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku
dne 23. 10. 1998 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/1283/00 vpiše izbris družbe
SAMM, trgovina in storitve, d.o.o., Tr-
žič, s sedežem Tržič, Loka 86, zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 23. 10. 1998

Srg 1194/98 Rg-211625

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 1194/98 zaradi vpisa pre-
nehanja podružnice po skrajšanem postop-
ku dne 5. 10. 1998 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/1389/01 vpiše izbris podružnice
CC CONSULTING CENTER, Humanitar-
ni programi Kranj, s sedežem Trubarjev
trg 9, Kranj, zaradi prenehanja po skrajša-
nem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 5. 10. 1998

Srg 1623/98 Rg-211626

Družba PARADOKS, podjetje za trgo-
vino, proizvodnjo, izvoz, uvoz in storitve,
Križe, d.o.o., s sedežem Sebenje 50b,
Križe, vpisana na reg. vl. št. 1/4831/00,
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame VAN
DER HEIJDEN – Bajt Draga, Sebenje 50b,
Križe.

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu druž-
be iz registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 10. 11. 1998

Srg 1530/98 Rg-211627

Družba AB LINE, podjetje za gostin-
ske, turistične in trgovske storitve,
Bled, d.o.o., s sedežem Ljubljanska 26,
Bled, vpisana na reg. vl. št. 1/3612/00,
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Až-
man Anton, Ljubljanska 26, Bled.

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu druž-
be iz registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 10. 11. 1998

Srg 1363/98 Rg-211628
Družba CEROVSKI MI & MO &

OTROCI, podjetje za trgovino, gostin-
stvo in storitve, d.n.o., Tržič, s sedežem
Koroška 48, Tržič, vpisana na reg. vl.
št. 1/3194/00, preneha po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta
Cerovski Miro in Cerovski Mojca, oba Ko-
roška 48, Tržič.

Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu druž-
be iz registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 3. 11. 1998

Srg 1687/98 Rg-211629

Družba DRLO, podjetje za pridelavo
hrane, d.o.o., Škofja Loka, s sedežem v
Škofji Loki, Hafnerjevo naselje 70, vpi-
sana na reg. vl. št. 1/5871/00, preneha
po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta Dr-
novšek Jože, Škofja Loka, Hafnerjevo na-
selje 70 in Jugovic Marjan, Kranj, Ul. Vide
Šinkovčeve 1.

Zoper sklep družbenikov prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu druž-
be iz registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 11. 11. 1998

LJUBLJANA

Srg 17458/94 Rg-289
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek

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

Družba ROSANELI, podjetje za pro-
izvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku po skle-
pu skupščine z dne 23. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Sašo Rožič, Prule 4,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT in vse premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 11. 1998

Srg 11035/94 Rg-290
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek

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

Družba POTRATO, podjetje za raču-
novodske storitve, d.o.o., Kamnik,  s se-
dežem C. 27. julija 3, Kamnik, reg. št. vl.
1/16751/00, preneha po sklepu skupšči-
ne z dne 10. 5. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Potrato Teodora, C.
27. julija 3, Kamnik, z ustanovitvenim kapi-
talom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovi-
teljico.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 5. 1996

Srg 1611/98 Rg-292
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

Družba OBLAK & CO., TREF, d.n.o.,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 5. 11. 1998.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Oblak Andreja, Ljublja-
na, Reška 11, z ustanovitvenim kapitalom
5.000 SIT in Gričar Franci, Ljubljana, Po-
kljukarjeva 102, Ljubljana, z ustanovitvenim
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kapitalom 5.000 SIT, ki prevzemata ob-
veznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital in vse
premoženje prenese v celoti na ustanovi-
telja.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 11. 1998

Srg 3608/98 Rg-293
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek

za gospodarsko sodstvo, na predlog ob-
javlja sklep:

OLAF, d.o.o., podjetje za poslovne
storitve, Gubčeve brigade 88, Ljublja-
na, reg. št. vl. 1/23368/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanovi-
teljice z dne 17. 6. 1998.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Olga Zorman Rojs,
Gubčeve brigade 88, Ljubljana, z ustanovi-
tvenim kapitalom 1,500.000 SIT, ki prev-
zema obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se na ustanoviteljico Olgo Zorman Rojs.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 11. 1998

Srg 6862/96 Rg-294
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek

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

3VVV, podjetje za vzdrževanje in po-
pravila birotehnične opreme, trgovino,
zastopstva in posredništvo, d.o.o., Ka-
juhova ulica 28, Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 19. 11. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Podkrajšek Vito, Kaju-
hova 28, Ljubljana in Podkrajšek Zorica,
Bregarjeva 31, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata ob-
veznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
lja: na Podkrajšek Vita 1.200 SIT in na
Podkrajšek Zorico 800 SIT.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smi-
slu 396. in 397. člena zakona o gospodar-
skih družbah dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer

bo sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 1. 1997

Srg 5385/98 Rg-295
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek

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

Družba KOLEKS LJUBLJANA, Podjet-
je za finančne naložbe in inženiring,
d.o.o., Šmartinska c. 30, Ljubljana, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 26. 8. 1998.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Kolinska, prehrambe-
na industrija, Šmartinska 30, Ljubljana, z
ustanovitvenim kapitalom 8,841.862 SIT,
ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital in vse
premoženje družbe prenese na
KOLINSKO, prehrambeno industrijo, Ljub-
ljana, Šmartinska 30.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 11. 1998

Srg 94/17717 Rg-296
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek

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

Družba MAGOT, podjetje za marke-
ting in svetovanje s področja turizma in
gostinstva, d.o.o., Pod hrasti 46, Ljub-
ljana, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 29. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Zvone Žagar, Pod hrasti
46, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 2. 1997

Srg 94/19134 Rg-110959
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/19134 z dne 30. 12. 1996 pod
vložno št. 1/05706/00 izbrisalo iz sodne-
ga registra tega sodišča družbo zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma: TINKARA, d.o.o., trgovina,
Martina Krpana 6, Ljubljana

Skrajšana firma: TINKARA, d.o.o., Mar-
tina Krpana 6, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Martina Kr-
pana 6

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Vilfan Intihar Tanja,

izstop 29. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 29. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzela Tanja Vilfan Intihar, Martina Krpa-
na 6, Ljubljana.

Srg 95/00951 Rg-208334
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/00951 z dne 3. 6. 1998 pod št.
vložka 1/13152/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: INMONT, montaža instalacij
vseh vrst, d.o.o., Ljubljana, Vojkova 58

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Vojkova 58
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanoviteljica: IMP KLIMA MONTAŽA,

p.o., izstop 15. 2. 1995.
Sklep skupščine z dne 15. 2. 1995 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzela IMP KLIMA MONTAŽA, p.o., Ljub-
ljana, Vojkova 58.

Srg 97/05557 Rg-209188
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05557 z dne 19. 8. 1998 pod št.
vložka 1/09654/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št. 5436117
Firma: C & B, podjetje za trgovino,

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: C & B, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Smerduje-

va 11
Osnovni kapital: 1,520.000 SIT
Ustanovitelja: Cvar Vanja-Jernej in Bri-

fah Andreja, izstop 24. 9. 1997.
Sklep skupščine z dne 24. 9. 1997 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta
prevzela Brifah Andreja, Smerdujeva 11,
Ljubljana in Cvar Vanja-Jernej, Linhartova
cesta 62, Ljubljana.
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Srg 97/00088 Rg-209380
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/00088 z dne 17. 9. 1998 pod št.
vložka 1/16415/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št. 5590663
Firma: EFI, proizvodnja, trgovina in

svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Ul. bratov
Učakar 132

Skrajšana firma: EFI, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ul. bratov

Učakar 132
Osnovni kapital: 2,002.000 SIT
Ustanoviteljica: Figueroa Vega Emilija,

izstop 30. 12. 1996.
Sklep skupščine z dne 30. 12. 1996 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe
prevzame Figueroa-Vega Emilija.

Srg 98/05299 Rg-210486
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05299 z dne 30. 9. 1998 pod št.
vložka 1/04670/02 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča del podjetja s temile
podatki:

Matična št. 5004683008
Firma: EMONA – BLAGOVNI CENTER,

d.o.o., Ljubljana, Ekonomski center
Centromerkur

Skrajšana firma: EC: CENTRO-
MERKUR

Pravnoorg. oblika: pod
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska

130
Izbris dela podjetja na podlagi statuta z

dne 30. 1. 1998.

Srg 98/05298 Rg-210487
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05298 z dne 30. 9. 1998 pod št.
vložka 1/04670/01 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča del podjetja s temile
podatki:

Matična št. 5004683007
Firma: EMONA – BLAGOVNI CENTER,

d.o.o., Ljubljana, Ekonomski center Pre-
hrana

Skrajšana firma: EC: PREHRANA
Pravnoorg. oblika: pod
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska

130
Izbris dela podjetja na podlagi statuta z

dne 30. 1. 1998.

Srg 94/19272 Rg-210493
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/19272 z dne 24. 9. 1998 pod št.
vložka 1/24421/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: JAS CO, d.o.o., Ljubljana, Pod-
jetje za trgovino, posredovanje in za-
stopanje, Cesta na Bokalce 64, Ljub-
ljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta na Bo-
kalce 64

Osnovni kapital: 105.000 SIT
Ustanovitelji: Kozar Bojan, Jas Švica in

Jaime Antonio Hernandez, izstop 28. 12.
1994.

Sklep skupščine z dne 28. 12. 1996 o
prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe so
prevzeli Bojan Kozar, Cesta na Bokalce
64, Ljubljana, Jas Švica, Neulandenstr. 18,
CH-9500 Wil, Švica, Jaime Antonio Her-
nandez, Av. San Pedro No. 15, Club de
Golf Mexico.

Srg 97/03774 Rg-210495
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03774 z dne 21. 9. 1998 pod št.
vložka 1/15632/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št. 5572142
Firma: MEDICO MARKET – CONT

PAPIR, Podjetje za trgovino s papirjem
in laboratorijskimi aparati in inštrumen-
ti, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: Medico market –
CONT Papir, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska
c. 106

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kuerbus Vincenc, izstop

27. 6. 1997.
Sklep ustanovitelja z dne 27. 6. 1997 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel Kuerbus Vincenc, Fabijanijeva uli-
ca 27, Ljubljana.

Srg 98/01212 Rg-210631
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01212 z dne 7. 10. 1998 pod št.
vložka 1/07475/01 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča domačo podružnico
s temile podatki:

Matična št. 5386608002
Firma: ŠKOCJAN, d.o.o., trgovina,

proizvodnja in špedicija, Heroja Iztoka
10, Rakek – Podružnica Sežana

Skrajšana firma: ŠKOCJAN, d.o.o., He-
roja Iztoka 10, Rakek – Podružnica Se-
žana

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 6210 Sežana, Skladiščna

ul. 6

Ustanovitelj: ŠKOCJAN, d.o.o., trgovi-
na, proizvodnja in špedicija, izstop 13. 1.
1998.

Izbris podružnice po sklepu ustanovite-
lja z dne 13. 1. 1998.

Srg 98/01238 Rg-211024
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01238 z dne 26. 10. 1998 pod št.
vložka 1/15744/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: GRANDOVEC, trgovsko pod-
jetje na debelo in drobno, d.o.o., Vi-
dem-Dobrepolje

Skrajšana firma: GRANDOVEC, d.o.o.,
Videm-Dobrepolje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: 1312 Videm-Dobrepolje,
Kompolje 121

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Grandovec Jože, izstop

2. 3. 1998.
Sklep skupščine z dne 2. 3. 1998 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel Jože Grandovec, Kompolje 121,
Videm-Dobrepolje.

Srg 96/07109 Rg-211096
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/07109 z dne 8. 10. 1998 pod št.
vložka 1/02963/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št. 5328586
Firma: DOMOS INŽENIRING, Podjet-

je za trgovino in inženiring, d.o.o., Zg.
Pirniče 45c, 1215 Medvode

Skrajšana firma: DOMOS INŽENIRING,
d.o.o., Medvode

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: 1215 Medvode, Zgornje Pir-
niče 45c

Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: DOMEX Elektronika,

d.o.o., izstop 24. 12. 1996.
Sklep skupščine z dne 24. 12. 1996 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel DOMEX Elektronika, d.o.o., Zgor-
nje Pirniče 45c, Medvode.

Srg 97/03381 Rg-211097
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03381 z dne 8. 10. 1998 pod št.
vložka 1/17023/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:
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Matična št. 5593271
Firma: HELM INTERNATIONAL, pod-

jetje za trgovino na debelo in drobno
ter zunanjo trgovino, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: HELM INTERNA-
TIONAL, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Nazorjeva 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Jeschko Helmuth in Ker-

vina Davorin, izstop 15. 5. 1997.
Sklep skupščine z dne 15. 5. 1997 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta
prevzela Helmuth Jeschko, H. Todesco-
gasse 13, Gramatneusiedl, Avstrija in Da-
vorin Kervina, Šujica 51, Dobrova.

Srg 97/05145 Rg-211298
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05145 z dne 13. 10. 1998 pod št.
vložka 1/04208/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št. 5319463
Firma: ŠIKONJA, družba za servis, tu-

rizem in svetovanje, k.d.
Skrajšana firma: ŠIKONJA, k.d., Kam-

nik
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1240 Kamnik, Sela 20
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Šikonja Mojca in Šikonja

Stanislav, izstop 10. 9. 1997.
Sklep skupščine z dne 10. 9. 1997 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta
prevzela Šikonja Stanislav in Škonja Moj-
ca, oba Sela pri Kamniku 20, Kamnik.

Srg 98/02198 Rg-211299
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02198 z dne 13. 10. 1998 pod št.
vložka 1/05456/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: KEPSCH TRADE, d.o.o., Pod-
jetje za izvoz, uvoz, notranjo trgovino,
računalništvo, Ljubljana, Jamova 48

Skrajšana firma: KEPSCH TRADE,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Jamova 48
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Kapš Katarina, izstop

9. 4. 1998.
Sklep skupščine z dne 9. 4. 1998 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je

prevzela Kapš Katarina, Jamova cesta 48,
Ljubljana.

Srg 97/07255 Rg-211489
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07255 z dne 14. 9. 1998 pod št.
vložka 1/25185/01 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča tujo podružnico s te-
mile podatki:

Firma: TECHKO AG, Podružnica Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1260 Ljubljana-Polje, Zado-

brovška c. 11A
Ustanovitelj: TECHKO AG, Industriever-

tretungen Import-Export, izstop 31. 12.
1997.

Izbris podružnice na podlagi sklepa
ustanovitelja z dne 31. 12. 1997.

Srg 94/08630 Rg-211589
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/08630 z dne 22. 10. 1998 pod št.
vložka 1/19948/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi ukini-
tve s temile podatki:

Firma: MANPROM, podjetje za orga-
nizacijo prevozov, promet blaga in sto-
ritev, d.o.o., Ljubljana, Podružnica Ljub-
ljana

Skrajšana firma: MANPROM, d.o.o.,
Ljubljana, Podružnica Ljubljana

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška

264
Ustanovitelj: MANPROM, d.o.o., izstop

20. 5. 1994.
Izbris podružnice na podlagi sklepa

ustanovitelja z dne 20. 5. 1994.

Srg 96/06840 Rg-211591
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/06840 z dne 15. 10. 1998 pod št.
vložka 1/07033/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: TURBOEL, inženiring za male
vodne turbine, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: TURBOEL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Razori 18
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Kastelic Viktor, izstop

20. 12. 1996.
Sklep ustanovitelja z dne 20. 12. 1996

o prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel Viktor Kastelic, Razori 18, Ljub-
ljana.

Srg 96/07000 Rg-211592
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/07000 z dne 15. 10. 1998 pod št.
vložka 1/07844/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prene-

hanja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: LIST, d.o.o., Podjetje za turi-
zem in trgovino Litija, Grbinska 24

Skrajšana firma: LIST, d.o.o., Grbin-
ska 24, Litija

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: 1270 Litija, Grbinska 24
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Bregar Rudolf, izstop

18. 12. 1996.
Sklep ustanovitelja z dne 18. 12. 1996

o prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel Rudolf Bregar, Litija, Grbinska ce-
sta 24.

Srg 97/01255 Rg-211867
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/01255 z dne 4. 11. 1998 pod št.
vložka 1/17746/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št. 5825342
Firma: NADA TRADE, trgovsko pod-

jetje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: NADA TRADE, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska

103
Osnovni kapital: 1,511.819 SIT
Ustanovitelja: Dormiš Bernarda in Dor-

miš Jakob, izstop 24. 2. 1997.
Sklep skupščine z dne 24. 2. 1997 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta
prevzela Bernarda in Jakob Dormiš, oba
Dunajska 103, Ljubljana.

Srg 97/04162 Rg-211868
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04162 z dne 4. 11. 1998 pod št.
vložka 1/16708/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št. 5592801
Firma: ŠPED-TRADE, d.o.o., podjetje

za transport, špedicijo, promet in trgo-
vino, Stanežiče 32a, 1210 Ljubljana,
Šentvid

Skrajšana firma: ŠPED-TRADE, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: 1201 Ljubljana-Šentvid, Sta-
nežiče 32a

Osnovni kapital: 1,501.053 SIT
Ustanovitelj: Žlebnik Jožef, izstop 19. 6.

1997.
Sklep skupščine z dne 19. 6. 1997 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.
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Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zele Žlebnik Marjeta, Žlebnik Katarina in Za-
letel Elizabeta, vse Stanežiče 32, Ljubljana-
Šentvid.

MARIBOR

Srg 98/01001 Rg-210133
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01001 z dne 16. 7. 1998
pod vložno št. 1/04219/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča zaključek stečaja s
temile podatki:

Matična št.: 5509947
Firma: MERINKA-MELINDA, d.o.o. – v

stečaju
Skrajšana firma: MERINKA-MELINDA,

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Žitna 12
Osnovni kapital: 5,269.033,10 SIT
Ustanoviteljica: Tovarna volnenih tkanin

MERINKA Maribor, p.o., izstop 6. 7. 1998.
Dne 16. 7. 1998 se družba izbriše iz

sodnega registra zaradi zaključka stečajne-
ga postopka po sklepu tega sodišča pod št.
St 37/95 z dne 4. 6. 1998.

Srg 98/00035 Rg-210134
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00035 z dne 5. 8. 1998
pod vložno št. 1/10040/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča družbo zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5968232
Firma: BLUE FASHION, družba za tr-

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

govornostjo
Sedež: 2311 Hoče, Bohova 75
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Razbočan Romeo in Hva-

lec Robert, izstop 5. 8. 1998.

98/01364 Rg-210819
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01364 z dne 7. 10. 1998
pod vložno št. 1/09595/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča prevzeto družbo zara-
di pripojitve k družbi PID SKALA, d.d., s
temile podatki:

Matična št.: 5914922
Firma: PID KLAS, krekova pooblašče-

na investicijska družba, d.d.
Skrajšana firma: PID KLAS, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Dodatna oblika: investicijska družba
Sedež: 2000 Maribor, Slovenska uli-

ca 17
Osnovni kapital: 8.433,686.00 SIT
Ustanoviteljica: Krekova pooblaščena

družba za upravljanje skladov, d.o.o., iz-
stop 7. 10. 1998.

Dne 7. 10. 1998 se vpiše prenehanje
družbe zaradi pripojitve k družbi PID SKALA,
Krekova pooblaščena investicijska družba,
d.d., Maribor, Slovenska ulica 17, vpisana

v registrski vložek št. 1/9482-00 pri Okrož-
nem sodišču v Mariboru.

Srg 98/01363 Rg-210818

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 98/01363 z dne 7. 10. 1998
pod vložno št. 1/09356/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča prevzeto družbo zara-
di pripojitve k PID SKALA, d.d., s temile
podatki:

Matična št.: 5877652
Firma: PID ZVON, Krekova pooblašče-

na investicijska družba, d.d.
Skrajšana firma: PID ZVON, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Dodatna oblika: investicijska družba
Sedež: 2000 Maribor, Slovenska uli-

ca 17
Osnovni kapital: 9.445,200.000 SIT
Ustanoviteljica: Krekova pooblaščena

družba za upravljanje, d.o.o., izstop 7. 10.
1998.

Dne 7. 10. 1998 se vpiše prenehanje
družbe zaradi pripojitve k družbi PID SKALA,
Krekova pooblaščena investicijska družba,
d.d., Maribor, Slovenska ulica 17, vpisana
v registrski vložek št. 1/9482-00 pri Okrož-
nem sodišču v Mariboru.

Srg 98/01374 Rg-210847
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01374 z dne 9. 10. 1998
pod vložno št. 1/09482/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča družbo zaradi razcepi-
tve delniške družbe s temile podatki:

Matična št.: 5889219
Firma: PID SKALA, Krekova poobla-

ščena investijska družba, d.d.
Skrajšana firma: PID SKALA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Dodatna oblika: investicijska družba
Sedež: 2000 Maribor, Slovenska uli-

ca 17
Osnovni kapital: 27.553,486.000 SIT
Ustanoviteljica: Krekova pooblaščena

družba za upravljanje investicijskih skladov,
d.o.o., izstop 8. 10. 1998.

Dne 9. 10. 1998 se vpiše prenehanje
delniške družbe na podlagi razcepitvene po-
godbe z dne 4. 6. 1998 in vpis ustanovitve
dveh novih delniških družb: PID ZVON ENA,
Krekova pooblaščena investicijska družba,
d.d. in PID ZVON DVA, Krekova pooblašče-
na investicijska družba, d.d.

MURSKA SOBOTA

Srg 97/00172 Rg-110515
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00172 z dne 20. 6.
1997 pod št. vložka 1/01928/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi pripojitve k MTT, Tovarna tkanin Melje,
d.o.o., s temile podatki:

Matična št. 5775604
Firma: MTT – družba za proizvodnjo

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

govornostjo
Sedež: 9240 Ljutomer, Prešernova 25
Osnovni kapital: 1,739.176 SIT

Ustanovitelj: MTT – Tovarna tkanin Me-
lje, d.o.o., izstop 19. 3. 1997.

Dne 19. 3. 1997 je bila s sklepom Srg
497/95 pri Okrožnem sodišču v Mariboru
vpisana pripojitev k družbi MTT, Tovarna tka-
nin Melje, d.o.o., Maribor, Ulica kraljeviča
Marka 19 (reg. vl. št. 1/768/00).

Izbris zaradi pripojitve k MTT, Tovarna
tkanin Melje, d.o.o., Maribor, Ulica kraljevi-
ča Marka 19 (reg. vložek Okrožnega sodi-
šča v Mariboru 1/768/00).

Srg 96/00376 Rg-210546
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja sklep:
Družba CHI-GRA, podjetje za gradbe-

ništvo in trgovino, Trimlini, d.o.o., Trimli-
ni 57c, ki je vpisana v reg. vložku tukajšnje-
ga sodišča št. 1/01098/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanovite-
ljev Požonec Dragice in Požonec Edvarda z
dne 21. 11. 1996.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
urejena razmerja z delavci.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe sta prevzela Požonec
Dragica in Požonec Edvard, oba Trimlini
57c.

Po prenehanju družbe njeno premože-
nje prevzameta družbenika.

Proti sklepu družbenikov o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko up-
niki ali drugi pristojni organi v roku 15 dni
od dneva objave sklepa vložijo ugovor pri
Okrožnem sodišču v Murski Soboti, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu druž-
be iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 19. 10. 1998

Srg 94/01244 Rg-210958
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 94/01244 z dne 24. 9.
1998 pod št. vložka 1/00860/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5547482
Firma: LASER, podjetje za proizvod-

njo, trgovino, storitve in izvoz-uvoz, Kri-
ževci v Prekmurju, d.o.o.

Skrajšana firma: LASER, Križevci v
Prekmurju, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 9206 Križevci v Prekmurju,
Križevci v Prekmurju št. 69

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Kuronja Zdenko, Kučan

Dragotin in Časar Žarko, izstop 24. 9.
1998.

Sklep ustanoviteljev z dne 30. 12. 1994
o prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Dne 24. 9. 1998 je bila družba izbrisana
iz registra zaradi prenehanja po skrajšanem
postopku. Obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti izbrisane družbe so
prevzeli Zdenko Kuronja, Križevci v Prek-
murju 69, Dragotin Kučan, Križevci v Prek-
murju 73 in Žarko Časar, Križevci v Prek-
murju 63.
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Srg 97/00655 Rg-210963
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00655 z dne 29. 9.
1998 pod št. vložka 1/00347/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5306949
Firma: CAROL, podjetje za posredo-

vanje in prodajo Murska Sobota, d.o.o.
Skrajšana firma: CAROL, Murska So-

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

govornostjo
Sedež: 9000 Murska Sobota, Šercer-

jevo naselje 2
Osnovni kapital: 2.100 SIT
Ustanovitelji: Olas Milan, Kar Simona in

Levec Viktor, izstop 29. 9. 1998.
Sklep družbenikov z dne 28. 11. 1997

o prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku je bil vpisan v sodni register
29. 9. 1998, s sklepom Srg 97/00655. Ob-
veznost plačila morebitnih obveznosti izbri-
sane družbe so prevzeli Olas Milan, Murska
Sobota, Šercerjevo naselje 2, Levec Viktor,
Ljubljana, Kvedrova 7 in Kar Simona, Ljublja-
na, Marinkov trg 4 (sedaj Ljubljana, Rusjanov
trg 3).

Srg 98/00345 Rg-210980
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00345 z dne 5. 10.
1998 pod št. vložka 1/02132/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi razcepitve s temile podatki:

Matična št. 5889332
Firma: POMURSKA INVESTICIJSKA

DRUŽBA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 9000 Murska Sobota, Trg

zmage 7
Osnovni kapital: 8.214,948.000 SIT
Ustanoviteljica: Pomurska družba za

upravljanje skladov, d.d., izstop 1. 10.
1998.

Člani nadzornega sveta: Bratina Borut,
Kuharič Božo in Steržaj Miro, izstopili 1. 10.
1998.

S sklepom Srg 98/00345 je bila 5. 10.
1998 družba izbrisana iz sodnega registra
zaradi razcepitve na dve novi družbi: Po-
murska investicijska družba 1, d.d. (vl.
št. 1/2371/00) in Pomurska investicijska
družba 2, d.d. (vl. št. 1/2372/00).

NOVA GORICA

Rg-23030
Družba LANDING – podjetje za inve-

sticijsko dejavnost, d.o.o., Nova Gorica,
s sedežem Tolminskih puntarjev 12, No-
va Gorica, ki je vpisana pri Okrožnem so-
dišču v Novi Gorici, v registru s št. reg.
vl. 1/2226/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu ustanoviteljev družbe z
dne 28. 12. 1994.

Ustanovitelji so Kragelj Marko, Kidričeva
18, Nova Gorica, Petrič Aleksander, Iztoko-
va 18, Nova Gorica in Pahor Boris, Poljska

pot 12, Vrtojba, Šempeter pri Gorici, ki
prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

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

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

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 28. 12. 1994

Rg-24396
Družba ERIKA, svetovanje, storitve,

trgovina, d.o.o., Volčja Draga, s sede-
žem Vogrsko 31, Volčja Draga, ki je vpi-
sana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici,
v registru s št. reg. vl. 1-2202-00, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu usta-
novitelja družbe z dne 20. 2. 1995.

Ustanovitelj je Jarc Vinko, Vogrsko 31,
Volčja Draga, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 20. 2. 1995

Rg-24405
Družba KRIVEC, Turizem, proizvod-

nja, trgovina, d.o.o., Lokve, s sedežem
Lokve št. 26, Trnovo, ki je vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. reg. vl. 1-2393-00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu ustanovitelja
družbe z dne 28. 12. 1994.

Ustanovitelj je Krivec Bogdan, Cankar-
jeva 47, Nova Gorica, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

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

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

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 28. 12. 1994

Rg-42374
Družba HARTES, d.o.o., trgovina in

zastopstvo, Idrija, s sedežem Ul. 1. maja
20, Idrija, ki je vpisana pri Okrožnem so-
dišču v Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1-03110-00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu ustanoviteljev družbe z
dne 2. 7. 1996.

Ustanovitelja sta Čibej Rihard in Svetli-
čič Darja, oba Slovenska c. 14, Idrija, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

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

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

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 2. 7. 1996

Rg-209983
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02456 z dne 22. 9. 1998
pod vložno št. 1/00431/00 izbrisalo iz
sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma:  CONIT, Consulting in trgovi-
na, Nova Gorica, d.o.o.

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: 5000 Nova Gorica, Pod Grč-
no 8

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Bremec Metka, izstop

22. 9. 1998.
Sklep ustanoviteljice družbe z dne

28. 12. 1994 o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe
prevzema Bremec Metka, Vogrsko 170/b,
Volčja Draga.

Rg-210008
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00021 z dne 29. 9. 1998
pod vložno št. 1/03163/00 izbrisalo iz
sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5779391
Firma: DAMSA BALIČ & CO, Podjetje

za trgovino in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: DAMSA BALIČ & CO,

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

odgovornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Partizan-

ska 25
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Balič Damijan in Balič

Majda, izstop 29. 9. 1998.
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Sklep ustanoviteljev družbe z dne 9.1.
1998 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe
prevzemata Balič Damijan in Balič Majda,
oba Partizanska ulica 25, Nova Gorica.

Rg-210885

Družba BUKUKAR, d.o.o., popravilo
in vzdrževanje cestnih motornih vozil
ter opravljanje trgovinske dejavnosti,
Ajdovščina, s sedežem Goriška 41, Aj-
dovščina, vpisana pri Okrožnem sodišču v
Novi Gorici, v registru s št. reg. vl. 1-909-
00, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu ustanoviteljev družbe z dne 29. 9.
1998.

Ustanovitelja sta Batič Robert, Goriška
41, Ajdovščina in Cussigh Alessio, Gori-
zia-Oslavia, Via Lenzuolo bianco 3, Italija,
ki prevzemata obveznost plačila morebit-
nih preostalih obveznosti družbe.

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

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

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 29. 9. 1998

Rg-210886

Družba AVTO-NOVA, Popravilo in
vzdrževanje cestnih motornih vozil ter
opravljanje trgovinske dejavnosti,
d.o.o., Ajdovščina, s sedežem Goriška
41, Ajdovščina, vpisana pri Okrožnem so-
dišču v Novi Gorici, v registru s št. reg.
vl. 1-2441-00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu ustanoviteljev družbe z
dne 29. 9. 1998.

Ustanovitelji so Batič Marjan in Batič
Robert, oba Goriška 41, Ajdovščina ter
Cussigh Alessio in Cussigh Samo, oba Go-
rizia-Oslavia, Via Lenzuolo bianca 3, Italija,
ki prevzemajo obveznost plačila morebit-
nih preostalih obveznosti družbe.

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

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

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 29. 9. 1998

Srg 94/01123 Rg-211265

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01123 z dne 26. 10.
1998 pod vložno št. 1/01085/00 izbrisa-
lo iz sodnega registra tega sodišča družbo
zaradi prenehanja po skrajšanem postop-
ku s temile podatki:

Matična št.: 5396654
Firma: NANDI, Podjetje za zagotav-

ljanje pogojev vzgoje in izobraževanja
predšolskih otrok, d.o.o., Sp. Idrija

Skrajšana firma: NANDI, d.o.o., Sp. Idrija
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 5281 Spodnja Idrija, Sp. Idri-

ja 157
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Koželj Mileva, izstop

26. 10. 1998.
Sklep ustanoviteljice družbe z dne

27. 5. 1994 o prenehanju družbe po skraj-
šanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe
prevzema Koželj Mileva, Mladinska 10,
Spodnja Idrija.

Rg-211273

Družba S.I.M.E.P., Trgovina, gostin-
stvo, turizem, špedicija, zastopstvo,
konsignacija, transport, embaliranje,
d.o.o., Šempas, s sedežem Šempas 17f,
Šempas, vpisana pri Okrožnem sodišču v
Novi Gorici, v registru s št. reg. vl. 1-3046-
00, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu ustanoviteljev družbe z dne 23. 9.
1998.

Ustanovitelja sta Remec Niko in Remec
Bruna, oba Šempas 17f, Šempas, ki prev-
zemata obveznost plačila morebitnih pre-
ostalih obveznosti družbe.

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

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

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 23. 9. 1998

Rg-211430

Družba VI-COM D.N.O. VIDMAR & CO.,
Proizvodnja in trgovina, Idrija, s sede-
žem Lapajnetova 39, Idrija, vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. reg. vl. 1-2343-00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu ustanoviteljev
družbe z dne 23. 9. 1998.

Ustanovitelja sta Vidmar Ivan in Vidmar
Borut, oba Kosovelova 10, Idrija, ki prev-
zemata obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem

družbe ter izbrisom iz registra, pripada
ustanoviteljema.

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

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 23. 9. 1998

Rg-211477

Družba PLUS, d.o.o., Trgovina in sto-
ritve, Ajdovščina, s sedežem Pot v Žapu-
že 2, Ajdovščina, vpisana pri Okrožnem
sodišču v Novi Gorici, v registru s št. reg.
vl. 1-1702-00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu ustanoviteljev družbe z
dne 5. 11. 1998.

Ustanovitelj je Rener Aleš, Pot v Žapuže
2, Ajdovščina, ki prevzema obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 5. 11. 1998

PTUJ

Srg 98/00241 Rg-210782

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00241 z dne 28. 9. 1998 pod
vložno št. 1/07606/00 izbrisalo iz sodne-
ga registra tega sodišča družbo zaradi pri-
pojitve k družbi ŠPRAH & CO, d.o.o., s
temile podatki:

Matična št.: 5731968
Firma: ŠMV, svetovalno podjetje,

d.o.o.
Skrajšana firma: ŠMV, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 2286 Podlehnik, Dežno pri

Podlehniku 2a
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelja: Šprah Majda in Šprah Vla-

dimir, izstop 25. 9. 1998.
Vpis izbrisa zaradi pripojitve k družbi

ŠPRAH & CO, svetovanje, poslovne stori-
tve in trgovina, d.o.o., Livada 7, Ljubljana.
Pripojitev je bila vpisana dne 2. 7. 1998
pri Okrožnem sodišču v Ljubljani.

Srg 96/00155 Rg-210795

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00155 z dne 7. 10. 1998 pod
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vložno št. 1/01424/00 izbrisalo iz sodne-
ga registra tega sodišča družbo zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Matična št.: 5321930
Firma: SABI, podjetje za komisijsko

prodajo in prodajo na drobno, d.o.o.
Skrajšana firma: SABI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Nova cesta 2
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Stoger Sabina in Stoger

Ervin, izstop 30. 12. 1997.
Izbris družbe zaradi prenehanja po

skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta
prevzela Stoger Sabina in Stoger Ervin,
oba Vintarovci 45c, Destrnik.

Srg 96/00205 Rg-210797

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00205 z dne 7. 10. 1998 pod
vložno št. 1/08063/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5757584
Firma: LA GRENS, trgovsko podjetje,

d.o.o.
Skrajšana firma: LA GRENS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 2323 Ptujska gora, Dokle-

ce 26
Osnovni kapital: 1,844.302 SIT
Ustanovitelji: Polajžer Andrejka, Polaj-

žer Darko in Polajžer Natalija, izstop 15. 4.
1997.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzela Polajžer Andreja, Doklece 26,
Ptujska gora.

Srg 97/00333 Rg-210799

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00333 z dne 7. 10. 1998 pod
vložno št. 1/08311/00 izbrisalo iz sodne-
ga registra tega sodišča družbo zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Matična št.: 5766079
Firma: DENIT, podjetje za proizvod-

njo, trgovino, storitve in inženiring,
d.o.o.

Skrajšana firma: DENIT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 2270 Ormož, Dobrava 26/A
Osnovni kapital: 1,537.580 SIT
Ustanovitelj: Šoštarič Dalibor, izstop

29. 9. 1998.
Izbris družbe zaradi prenehanja po

skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel Dalibor Šoštarič, Dobrava 26/a,
Ormož.

Srg 97/00095 Rg-210801

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00095 z dne 7. 10. 1998 pod
vložno št. 1/01480/00 izbrisalo iz sodnega

registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5324742
Firma: D & P, proizvodno in trgovsko

podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: D & P, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 2325 Kidričevo, Kungota 40
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Dobnik Drago in Paar

Herbert, izstop 29. 9. 1998.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela
Dobnik Drago, Kungota pri Ptuju, Kidričevo
in Paar Herbert, Mladinska ulica 4, Maribor.

Srg 97/00073 Rg-210802

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00073 z dne 7. 10. 1998 pod
vložno št. 1/04251/00 izbrisalo iz sodne-
ga registra tega sodišča družbo zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Matična št.: 5510872
Firma: BOMOSS, izobraževanje, sto-

ristve in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: BOMOSS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Ul. Stanka Brenči-

ča 10
Osnovni kapital: 1,523.800 SIT
Ustanovitelji: Bezjak Samo, Bezjak Bo-

ris, Bezjak Monika in Čeh Bezjak Suzana,
izstop 3. 2. 1998.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe so
prevzeli Bezjak Samo, Bezjak Suzana, Bez-
jak Boris in Bezjak Monika, vsi Ulica Stan-
ka Brenčiča 10, Ptuj.

Srg 96/00141 Rg-210805

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00141 z dne 7. 10. 1998 pod
vložno št. 1/03622/00 izbrisalo iz sodne-
ga registra tega sodišča družbo zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Matična št.: 5537347
Firma: PRAMEN, podjetje za trgovino

in osebne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: PRAMEN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Jadranska ulica 3
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljici: Kolbl Lidija in Kolbl Maj-

da, izstop 2. 9. 1997.
Izbris družbe zaradi prenehanja po

skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta
prevzeli Lidija Kolbl in Majda Kolbl, obe
Jadranska ulica 3, Ptuj.

Srg 97/00117 Rg-210806

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00117 z dne 7. 10. 1998 pod
vložno št. 1/06198/00 izbrisalo iz sodne-
ga registra tega sodišča družbo zaradi pre-

nehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Matična št.: 5647479
Firma: REPINC, podjetje za projekti-

ranje orodij in naprav, d.o.o.
Skrajšana firma: REPINC, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 2325 Kidričevo, Ulica Nikole

Tesla 13
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Repinc Matija, izstop 7. 7.

1998.
Izbris družbe zaradi prenehanja po

skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel Matija Repinc, Ulica Nikole Tesla
13, Kidričevo.

SLOVENJ GRADEC

Srg 162/98 Rg-210940

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 162/98 zaradi vpi-
sa prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku dne 22. 9. 1998 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/5219-00 vpiše izbris družbe
HRIBLES, proizvodno in storitveno pod-
jetje, d.o.o., s sedežem v Podvelki, Brez-
no 2, zaradi prenehanja po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe prevzame Hribernik Ni-
kodem, Brezno 5, Podvelka.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 22. 9. 1998

Srg 37/98 Rg-210941

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 37/98 zaradi vpi-
sa prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku dne 9. 6. 1998 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/2675-00 vpiše izbris družbe TTI,
podjetje za računalniški inženiring in av-
tomatizacijo proizvodnih procesov,
d.o.o., s sedežem Poljana 2, Prevalje, za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe prevzame Ivan Marc-
hiotti, Prevalje, Poljana 2.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 9. 6. 1998

Srg 6040/94 Rg-210945
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v

registrski zadevi št. Srg 6040/94 zaradi
vpisa prenehanja družbe po skrajšanem
postopku dne 6. 10. 1997 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/3307-00 vpiše izbris družbe
MAZGAN, proizvodno in trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Muta, s sedežem Gortina
16, Muta, zaradi prenehanja po skrajša-
nem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe prevzame Martin Maz-
gan, Muta, Gortina 16.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 6. 10. 1997
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Evidenca statutov
sindikatov

Št. 01100-0001/98 Ob-8618
Upravna enota Sevnica sprejme v hram-

bo pravila o delovanju sindikata: Zveze svo-
bodnih sindikatov Slovenije, Sindikat
podjetja Lisca, skrajšano ime: Sindikat
podjetja Lisca, sedež sindikata: Prešer-
nova 4, 8290 Sevnica.

Pravila so sprejeta v hrambo dne 27. 11.
1998 in so vpisana pod zap. št. 001/98.

Št. 028-10/98 Ob-8619
Statut Sindikata nogometnih igralcev

in trenerjev I. in II. slovenske nogomet-
ne lige, SNIIT SNL, Topniška 4, Ljublja-
na, sprejeta na ustanovni seji dne 8. 10.
1998, se hranijo pri Upravni enoti Ljubljana,
izpostava Bežigrad. Pravila so vpisana v evi-
denco statutov sindikata pod št. 028-10/98
dne 10. 11. 1998.

Št. 028-8/98 Ob-8620
Statut Sindikata hokejskih igralcev in

trenerjev slovenske hokejske lige, SHIT
SHL, Topniška 4, Ljubljana, sprejeta na us-
tanovni seji dne 8. 10. 1998, se hranijo pri
Upravni enoti Ljubljana, izpostava Bežigrad.
Pravila so vpisana v evidenco statutov sindika-
ta pod št. 028-8/98 dne 10. 11. 1998.

Št. 028-9/98 Ob-8621
Statut Sindikata košarkaških igralk,

igralcev in trenerjev I. in II. slovenske
košarkaške lige, SKIIT SKL, Topniška 4,
Ljubljana, sprejeta na ustanovni seji dne 8.
10. 1998, se hranijo pri Upravni enoti Ljub-
ljana, izpostava Bežigrad. Statut je vpisan v
evidenco statutov sindikata pod št.
028-9/98 dne 10. 11. 1998.

Št. 013-001/98-06 Ob-8622
Pravila o organiziranosti in delovanju

SKEI – sindikalne podružnice ESO TECH
Velenje, ki so bila sprejeta na skupščini
dne 23. 10. 1998, se shranijo pri Upravni
enoti Velenje.

Pravila so vpisana v evidenci statutov sin-
dikatov pod št. 84, dne 30. 11. 1998.

Št. 121-6/97-08 Ob-8787
Spremenijo se pravila o organiziranosti

in delovanju sindikata podjetja Obrtno pod-
jetje Kranj, p.o., ki se hranijo pri Upravni
enoti Kranj, in sicer tako, da se v pravilih in
imenu sindikata spremeni statusno organizi-
ranje podjetja iz p.o. v d.o.o., ostale določ-
be ostanejo nespremenjene. Pravila o orga-
niziranosti sindikata se po novem imenuje-
jo: pravila o organiziranosti in delovanju sin-
dikata podjetja Obrtno podjetje Kranj,
d.o.o., Ul. Mirka Vadnova 1, Kranj.

Sprememba se z dnem izdaje te odloč-
be vpiše v evidenco statutov sindikatov pod
zap. št. 72 pri Upravni enoti Kranj.

Št. 121-12/98-08 Ob-8788
Spremenijo se pravila o organiziranosti in

delovanju poslovnega sistema sindikata Save

Razglasi sodišč

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

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

N 39/98 R-208
Katarina Velušček, hči Antona, roj.

10. 5. 1865 v Kamenci 34, neznanega bi-
vališča, je pogrešana (na predlog Markovič
Alojzija, Istrski odred 10, Izola, ki ga zasto-
pa odvetnik Marjan Petrič iz Nove Gorice).

Skrbnik za poseben primer je Marjan
Mavrič, Ulica talcev 4, Deskle.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 19. 11. 1998

Oklici dedičem

D 288/97 R-203
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski

postopek po pok. Pucelj Jožefi, roj. Centa,
roj. 30. 12. 1905, nazadnje stanujoči v Hro-
vači 25, umrli 6. 8. 1997 v Ljubljani.

Zaenkrat sodišču v tem zapuščinskem
postopku ni uspelo dobiti vseh imen, priim-
kov in naslovov zapustničinih sorodnikov, ki
bi prišli v poštev za dedovanje na podlagi
zakona, če zapustnica oporoke ne bi napra-
vila. Glede na to, da se morajo ti nečaki in
nečakinje oziroma njihovi potomci, ki živijo
na neznanih naslovih v tujini, izjasniti o veljav-
nosti zapustničine oporoke, sodišče poziva
vse, ki menijo, da imajo kakršnokoli pravico
do zapuščine pokojne Pucelj Jožefe, da se v
roku enega leta od objave tega oklica v Urad-
nem listu RS in na sodni deski tuk. sodišča,
zglasijo in uveljavljajo svojo pravico. Po pre-
teku oklicnega roka bo sodišče razpisalo za-
puščinsko obravnavo in zadevo zaključilo v
skladu z zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 9. 9. 1998

I D 954/97-8 R-206
Pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani teče

zapuščinski postopek po pok. Flegar Mir-

Kranj, ki se hranijo pri Upravni enoti Kranj, in
sicer tako, da se v pravilih spremeni naziv in
ime sindikata, ki se po novem glasi: pravila o
organiziranosti in delovanju svobodnega
sindikata KNG Sava, d.d., Sava Tires,
d.o.o., Goodyear – EPE, d.o.o., s sedežem
v Kranju, Škofjeloška c. 6.

Sprememba se z dnem izdaje te odloč-
be vpiše v evidenco statutov sindikatov pod
zap. št. 1 pri Upravni enoti Kranj.

ku, sinu Miklosa, roj. 21. 4. 1918, umrlem
8. 9. 1997, nazadnje stanujočem Šišenska
c. št. 2, Ljubljana, drž. RS, ki je umrl brez
oporoke, vsled česar sledi dedovanje po
zakonu.

Kot zakoniti dediči pridejo v poštev zap.
žena Flegar Gizela in zap. sin Flegar Mirko,
ki se nahaja neznano kje. Zapustnikovega
dediča Flegar Mirka in morebitne druge de-
diče se poziva, da v roku enega leta od
objave oklica na oglasni deski tukajšnjega
sodišča ter v Uradnem listu RS priglasijo
svoje pravice do zapuščine.

Po poteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podat-
kov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 10. 1998

Oklici o skrbnikih in razpravah

P 458/96 R-211
To sodišče je v pravdni zadevi tožeče

stranke Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljublja-
na, OE Celje, ki jo zastopa odvetnik Vojko
Zidanšek iz Slovenskih Konjic, zoper tože-
no stranko Besednjak Jolando, stanujočo
Celovška cesta 264, Ljubljana, zaradi plači-
la 100.706 SIT s pp, po predlogu tožeče
stranke po 84. členu zakona o pravdnem
postopku sklenilo:

toženki Besednjak Jolandi, nazadnje sta-
nujoči Celovška cesta 264, Ljubljana, se v
predmetnem pravdnem postopku postavi
začasni zastopnik Ferdo Cvikl, stanujoč
Gubčeva 12, Velenje, dipl. pravnik s pravo-
sodnim izpitom, strokovni sodelavec na
Okrajnem sodišču v Velenju. Začasni za-
stopnik bo zastopal toženko v tem pravd-
nem postopku vse dotlej, dokler toženka
sama ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem, oziroma dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 6. 11. 1998

I 2/98 R-213
To sodišče je na podlagi člena 84/2, tč.

4 ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ, v izvršilni
zadevi opr. št. I 2/98 upnika Zavarovalnica
Triglav, d.d., OE Nova Gorica, ki ga zastopa
odvetnik Emil Mozetič iz Nove Gorice, zo-
per dolžnika: Stajič Branko, Prvomajska 9,
Nova Gorica, sedaj neznanega bivališča, za-
radi izterjave 408.112,70 SIT spp, dolžniku
Stajič Branku, ki je neznanega bivališča, po-
stavilo začasno zastopnico Darjo Šale, sod-
no pripravnico na Višjem sodišču v Kopru,
stanujočo v Ankaranu, Bevkova 42.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžni-
ka v izvršilnem postopku, dokler dolžnik sam
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler ne bo skrbstveni
organ sporočil sodišču, da je postavil skrb-
nika.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 24. 11. 1998

I I 148/96 R-214
To sodišče je po okrajni sodnici Nataši

Rozman v izvršilni zadevi upnika IBI – Indu-
strija bombažnih izdelkov Kranj, Staneta Ža-



Stran 7586 / Št. 84 / 11. 12. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Stečajni postopki
in likvidacije

St 43/95-255 S-505
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka za glavno razdelitev stečajne
mase v stečajni zadevi Oferta, d.o.o., Mari-
bor – v stečaju, dne 11. 1. 1999 ob 12.
uri, soba 253 tukajšnjega sodišča.

Upniki lahko vpogledajo v osnutek za glav-
no razdelitev stečajne mase v stečajni pisarni
tega sodišča, soba 217, v času uradnih ur.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. 11. 1998

St 49/95 S-506
To sodišče je s sklepom z dne 26. 11.

1998 pod opr. št. St 49/95 zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Uzeir Kadič
s.p., Ljubljana, Dergomaška 77 ter odre-
dilo, da se dolžnik po pravnomočnosti tega
sklepa izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 11. 1998

St 4/97-47 S-507
To sodišče je v stečajni zadevi stečajne-

ga dolžnika Avtoline Kranj, Trgovina in
servis, d.o.o., – v stečaju, Bleiweisova
10, Kranj, na seji senata dne 30. 11. 1998
sklenilo:

Stečajni postopek nad dolžnikom se od
30. 11. 1998 nadaljuje kot skrajšani stečaj-
ni postopek.

Stečajni postopek nad dolžnikom se za-
ključi, ker premoženje, ki bi prišlo v stečaj-
no maso, ne zadošča niti za stroške tega
postopka.

Premoženje stečajnega dolžnika se bo
uporabilo v skladu z določilom 5. točke
99. člena zakona o prisilni poravnavi, ste-
čaju in likvidaciji (Ur. l. RS, št. 67/93 in
39/97).

Sklep se objavi tudi na oglasni deski tega
sodišča.

Po pravnomočnosti tega sklepa se za-
ključek stečajnega postopka vpiše v sodni
register.

Proti temu sklepu lahko upniki stečajne-
ga dolžnika vložijo pritožbo v roku 15 dni po
objavi sklepa v Uradnem listu RS.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 30. 11. 1998

St 10/96 S-508
To sodišče je izdalo sklep opr. št. St

10/96 z dne 27. 11. 1998, da se začne
stečajni postopek zoper dolžnika Brda, no-
tranja in zunanja trgovina, d.o.o., Hum,
Hum 56, Kojsko.

Stečajni upravitelj je Dušan Taljat iz Tol-
mina, Tumov drevored 1.

Upniki naj z vlogo z dokazili v dveh izvodih
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v
roku dveh mesecev od dneva objave tega
oklica. Prijava mora biti pisna in vsebovati
firmo oziroma ime in sedež oziroma stalno
prebivališče ali bivališče upnika, pravno pod-
lago in znesek terjatve, številko žiro računa
ali drugega računa upnika, če ga ima. Taksa

garja 35, Kranj, ki ga zastopa Katarina Bra-
daška, odvetnica v Kranju, proti dolžniku Ma-
nojlu Prači, Cesta 1. maja 65, Kranj, zaradi
izpraznitve iz izročitve stanovanja, sklenilo:

na podlagi določila 5. točke drugega od-
stavka 84. člena zakona o pravdnem po-
stopku v zvezi s 15. členom zakona o izvrš-
bi in zavarovanju, se dolžniku:

Manojlu Prači, C. 1. maja 65, Kranj, po-
stavi začasni zastopnik Primož Strniša, od-
vetnik iz Tržiča, vse dotlej, dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred so-
diščem oziroma dokler skrbstveni organ ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 10. 11. 1998

P 127/97 R-215

V pravdni zadevi tožeče stranke Adriatic
Zavarovalna družba, d.d., Koper, Ljubljan-
ska 3a, Koper, ki jo zastopa odv. Tatjana
Ahlin iz Novega mesta, zoper toženo stran-
ko Petra Sintič, Naselje heroja Maroka 6,
Sevnica, zaradi plačila 36.750 SIT s prip.;
dne 22. 9. 1998 se na podlagi določila 5.
točke 84. člena zakona o pravdnem po-
stopku toženi stranki Petra Sintič, Naselje
heroja Maroka 6, Sevnica, postavi začasna
zastopnica dipl. jur. Petra Pozderec, Obči-
na Sevnica, ki bo zastopala toženo stranko
v pravdni zadevi tega sodišča opr. št. P
127/97, vse dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler skrbstveni organ ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Sevnici
dne 30. 11. 1998

Amortizacije

N 25/98 R-209
Na predlog Celeia izvoz – uvoz, d.o.o.,

Arja vas, v stečaju, Petrovče, ki jo zastopa
stečajna upraviteljica Ingrid Podlesnik, se
uvaja postopek za amortizacijo delnic izda-
jatelja Hmezad Banka, d.d., Žalec, in sicer:

B1007425 – 10 delnic, B1007414 – 10
delnic, B1007403 – 10 delnic, B1007392 –
10 delnic, B1007381 – 10 delnic,
B1007370 – 10 delnic, A1001965 – 1 del-
nica, A1001954 – 1 delnica, A1001943 – 1
delnica.

Vrednost vsake delnice je 14.000 SIT.
Rok, v katerem morajo upravičenci prigla-

siti svoje pravice in v katerem se lahko ugovar-
ja zoper predlog za razveljavitev, je 60 dni.

Delnice bodo razveljavljene, če ne bodo
v 60 dneh predložene sodišču.

Okrajno sodišče v Žalcu
dne 24. 11. 1998

N 41/98 R-212
To sodišče je v nepravdni zadevi predla-

gatelja Gregorič Darija, Dekani 141, Deka-
ni, zaradi razveljavitve listine sklenilo:

uvede se postopek za amortizacijo ukra-
denih hranilnih knjižic: št. 200-362714/26
in št. 200-362417/48, obe izdani pri Banki
Koper, d.d., ki se obe glasita na geslo “na
prinesitelja”.

Priglasitveni rok je 60 dni.
Okrajno sodišče v Kopru

dne 25. 11. 1998

za prijavo terjatev se plača v višini 5% od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upni-
kov, vendar največ do vrednosti 2.000 točk.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
22. 4. 1999 ob 14. uri v sobi št. 310/III
tega sodišča.

Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja po-
ravnajo svoje dolgove.

Oglas je bil nabit na oglasno desko so-
dišča dne 1. 12. 1998.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 1. 12. 1998

St 11/97 S-509
To sodišče je s sklepom opr. št. St

11/97 z dne 30. 11. 1998 zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Sovič, Pod-
jetje za zaposlovanje in rehabilitacijo in-
validov, p.o., Postojna – v stečaju.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 30. 11. 1998

St 61/98 S-510
To sodišče je s sklepom St 61/98 dne

3. 12. 1998 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Mantel, d.o.o., Partizanska pot
3a, Litija.

Za stečajnega upravitelja se imenuje odv.
Srečo Jadek 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 10. 3. 1999 ob 9. uri, v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je bil
nabit na oglasno desko sodišča dne 3. 12.
1998.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 12. 1998

St 38/97 S-511
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 38/97 sklep z dne 2. 12. 1998:
stečajni postopek nad dolžnikom Alek’s

Trade, Trgovsko in proizvodno podjetje,
d.d., Levec b. š., Petrovče, se zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris stečajnega dolžnika Alek’s Trade, Tr-
govsko in proizvodno podjetje, d.d., Levec
b. š., Petrovče, iz sodnega registra.

Odredi se objava sklepa na oglasni de-
ski sodišča.

Okrožno sodišče v Celju
dne 2. 12.1998

St 26/97 S-512
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 26/97 sklep z dne 2. 12. 1998:
II. narok za preizkus terjatev nad dolžnikom
Ferralit, d.d., Žalec, Cesta Žalskega ta-
bora 10, Žalec – v stečaju, opr. št. St
26/97, bo 20. januarja 1999 ob 9. uri, v
sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Celju
dne 2. 12. 1998
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St 3/98 S-513
To sodišče je na podlagi sklepa št. St

3/98 z dne 2. 12. 1998 začelo postopek
za likvidacijo Hipotekarne banke, d.d.,
Brežice, Cesta prvih borcev 48.

Za likvidacijskega upravitelja je bil ime-
novan Branko Ogorevc, dipl. ek., iz Sevni-
ce, Trg svobode 35.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
10. 3. 1999 ob 8.30, v razpravni dvorani
IV/II tega sodišča, CKŽ 12.

Upnike pozivamo, da prijavijo svoje ter-
jatve z vlogo v dveh izvodih in dokazi likvida-
cijskemu senatu v dveh mesecih od objave
tega oklica v Uradnem listu RS.

Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.

Oklic je bil nabit na oglasno desko dne
2. 12. 1998.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 2. 12. 1998

St 32/98-20 S-514
To sodišče je dne 1. 12. 1998 s skle-

pom opr. št. St 32/98 začelo postopek
prisilne poravnave nad podjetjem Lestro –
Ledinek, Podjetje za proizvodnjo le-
snoobdelovalnih strojev in orodij, d.d.,
Hoče, Bohovska cesta 19a.

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

Upniki lahko z obrazloženo pisno vlo-
go ugovarjajo zoper terjatve drugih upni-
kov v roku 30 dni po izteku roka iz prejš-
nje točke.

Za upraviteljico prisilne poravnave je do-
ločena Majda Jaki, dipl. ek., stan. Koroška
c. 75, Maribor.

Ustanovi se upniški odbor, katerega čla-
ni so:

1. Slovenska razvojna družba, d.d., Ljub-
ljana, Dunajska 160,

2. Nova Kreditna banka Maribor, d.d.,
Maribor, Vita Kraigherja 4,

3. SKB Banka, d.d., Ljubljana, Ajdovšči-
na 4,

4. Lestro Ledinek Inženiring, Družba za
lesnoobdelovalni inženiring, d.o.o., Hoče,
Slivniška c. 6,

5. predstavnik sveta delavcev, Igor
Rajšp, Orehova vas, Mirna ulica 7.

Oklic o začetku postopka prisilne porav-
nave je bil nabit na oglasno desko
tukajšnjega sodišča dne 1. 12. 1998.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 12. 1998

St 52/98 S-515
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Litostroj – Tovarna ulit-
kov, d.o.o., Ljubljana, Litostrojska 40, za
dne 29. 12. 1998 ob 12. uri, v konferenčni
dvorani tega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313, med uradnimi urami v ponede-
ljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 12. 1998

Razpisi
 delovnih mest

Št. 101/98 Ob-8718
Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejav-

nosti na podlagi 31. in 34. člena statuta,
22. člena pravilnika o notranji organizaciji in
sistemizaciji delovnih mest in sklepa Uprav-
nega odbora z dne 28. novembra 1997
razpisuje delovno mesto:

I. Vodje območne izpostave Domžale
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje

pogoje:
– da so državljani Republike Slovenije;
– da imajo: najmanj srednješolsko izo-

brazbo, družboslovne, humanistične ali eko-
nomske smeri;

– da imajo najmanj tri leta delovnih izku-
šenj na področju kulturnih dejavnosti;

– da strokovno poznajo področje ljubi-
teljskih kulturnih dejavnosti.

St 7/98 S-516
To sodišče je s sklepom opr. št. St 7/98

z dne 17. 11. 1998, ki je postal pravnomo-
čen dne 27. 11. 1998, potrdilo sklenjeno
prisilno poravnavo med dolžnikom Novo-
les, Lesna industrija Straža, d.d., Na ža-
go 6, Straža in njegovimi upniki.

Dolžnik je upnike in njihove terjatve uvr-
stil v naslednje razrede z načinom in rokom
poplačila:

1. Razred terjatev ločitvenih upnikov.
2. Razred terjatev iz naslova plač po dru-

gem odstavku 160. člena ZPPSL.
Položaj upnikov prvega in drugega

razreda se po potrditvi prisilne poravnave
ne spremeni.

3. Razred terjatev tekočih strateških do-
baviteljev in strateških kreditodajalcev, ki se
poplačajo 100% v petih letih od pravno-
močnosti sklepa o potrditvi prisilne porav-
nave.

4. Razred terjatev upnikov iz naslova ne-
prednostnih terjatev delavcev in članov nad-
zornega sveta, ki se poplačajo 100% v štirih
letih od pravnomočnosti sklepa o potrjeni
prisilni poravnavi in

5. Razred terjatev ostalih upnikov pod-
jetja, ki se poplačajo 22% v enem letu od
pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne
poravnave.

Seznami upnikov, katerih terjatve so ugo-
tovljene, po razredih z navedbo ugotovlje-
nih in zmanjšanih zneskov njihovih terjatev
in rokov za poplačilo, so sestavni del izreka
sklepa potrjene prisilne poravnave.

Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udele-
žili postopka ter proti upnikom, ki so se
postopka udeležili, pa so bile njihove terja-
tve prerekane, če se naknadno ugotovijo.

Sklep o potrditvi prisilne poravnave ima
za vse upnike, katerih terjatve so bile ugo-
tovljene, moč izvršilnega naslova.

Vsak udeleženec v postopku nosi svoje
stroške postopka.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 3. 12. 1998

Kandidati za vodjo območne izpostave
morajo v postopku razpisa predložiti svojo
zamisel o razvoju in delovanju območne iz-
postave.

Mandat vodje izpostave je pet let.
Pisne prijave z oznako “Za razpisno ko-

misijo Upravnega odbora Sklada” in dokazili
o izpolnjevanju razpisnih pogojev sprejema
Upravni odbor Sklada RS za ljubiteljske kul-
turne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana,
osem dni po objavi v Uradnem listu RS.

Komisija bo upoštevala le prijave z vsemi
zahtevanimi podatki in prilogami (potrdilo o
izobrazbi, potrdilo o državljanstvu, življenje-
pis iz katerega so razvidne delovne izkušnje
in druga znanja).

Kandidati bodo o izidu razpisa obvešče-
ni v 8 dneh po tem, ko bo Upravni odbor
Sklada sprejel sklep o izbiri.

Št. 101/98 Ob-8719
Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejav-

nosti na podlagi 23. in 34. člena statuta,
pravilnika o notranji organizaciji in sistemi-
zaciji delovnih mest ter sklepa Upravnega
odbora z dne 28. 11. 1997 razpisuje de-
lovni mesti na Območni izpostavi Maribor:

1. samostojni svetovalec za glasbe-
no dejavnost,

2. producent za gledališko in lutkov-
no dejavnost.

Razpisni pogoji:
1. za samostojnega svetovalca:
– državljanstvo RS,
– visoka izobrazba družboslovne, eko-

nomske ali sorodne smeri,
– najmanj tri leta delovnih izkušenj,
– poznavanje razpisanega delovnega po-

dročja,
– obvladovanje dela z računalnikom,
– znanje najmanj enega tujega jezika.
Poskusno delo traja 5 mesecev.
2. za producenta:
– državljanstvo RS,
– višja izobrazba družboslovne, ekonom-

ske ali sorodne smeri,
– najmanj tri leta delovnih izkušenj,
– poznavanje razpisanega delovnega po-

dročja,
– obvladovanje dela z računalnikom,
– pasivno znanje najmanj enega tujega

jezika.
Poskusno delo traja 5 mesecev.
Pisne prijave z oznako “Razpis za stro-

kovno službo Sklada” in dokazili o izpolnje-
vanju razpisnih pogojev (potrdilo o izobrazbi,
potrdilo o državljanstvu, življenjepis, iz kate-
rega so razvidne delovne izkušnje in druga
znanja) sprejema Sklad RS za ljubiteljske kul-
turne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana, 8
dni po objavi v Uradnem listu RS.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh po konačnem razpisnem roku.

Sklad RS za ljubiteljske kulturne
dejavnosti

Št. 122-2/98-0016-04 Ob-8720

Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 19. člena v zvezi s petim

odstavkom 13. člena zakona o državnem
tožilstvu (Ur. l. RS, št. 63/94)

a) 
– 1 prosto mesto pomočnika okrož-

nega državnega tožilca na Okrožnem dr-
žavnem tožilstvu v Celju,



Stran 7588 / Št. 84 / 11. 12. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

– 1 prosto mesto pomočnika okrož-
nega državnega tožilca na Okrožnem dr-
žavnem tožilstvu v Krškem,

– 2 prosti mesti pomočnikov okrož-
nih državnih tožilcev na Okrožnem dr-
žavnem tožilstvu v Ljubljani.

Razpisni pogoji:
K I/a
– diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev na sodniško mesto,
določene v 8. členu zakona o sodniški služ-
bi, in posebne pogoje za imenovanje na
mesto pomočnika državnega tožilca, dolo-
čene v četrtem odstavku 15. člena zakona
o državnem tožilstvu.

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

Ob-8624
Notar Milan Mesar, Sežana, Kosovelova

ulica 4.b, razpisujem prosto delovno mesto
notarskega kandidata.
Takoj zaposlim diplomirano pravnico ali

diplomiranega pravnika, ki izpolnjuje pogo-
je iz 1., 2., 3., 4., in 7. točke prvega od-
stavka 8. člena zakona o notariatu.

Prednost imajo kandidati, ki poleg po-
gojev iz prejšnjega odstavka izpolnjujejo
tudi pogoje iz pete točke 8. člena zakona
o notariatu, torej da izpolnjujejo pogoje za
notarjevega namestnika, kot je to določe-
no v 3. odstavku 103. člena zakona o no-
tariatu.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju predpisanih pogojev pošljite
do 15. 12. 1998 na naslov notarske pisar-
ne.

notar Milan Mesar

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

Razveljavitev

Ob-8625
Nigrad, Javno komunalno podjetje, d.d.,

Strma ulica 8, Maribor, razveljavlja posto-
pek javnega naročila objavljenega v Ur. l.
RS, št. 60 z dne 28. 8. 1998, Ob-6017 za
izbiro najugodnejšega ponudnika za avto-
matizacijo in vodenje prečrpališča odpad-
nih vod v Melju.

Obrazložitev: naročnik je na podlagi vlo-
žene revizije v postopku preverjanja zakoni-
tosti javnega naročila ugotovil kršitev po-
stopka oddaje javnega naročila, zato je
skladno z določili 68. člena zakona o javnih
naročilih odločil, da se zahtevi za revizijo
postopka javnega razpisa zoper sklep na-
ročnika o izbiri najugodnejšega ponudnika
ugodi in postopek oddaje javnega naročila
razveljavi.

Nigrad, d.d., Maribor

ZJN-01-B
Naročilo objave namere o

javnem naročilu blaga v vrednosti
nad 150,000.000 SIT

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

Št. 3/554 Ob-8674
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Soške elektrarne Nova Gorica,
d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica,
faks 065/25-939.

2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost bla-
ga, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih
12 mesecih: predmet razpisa bo zajet v razpi-
sni dokumentaciji LOT EE in obsega dobavo,
montažo in stavljanje v pogon preostale elek-
troopreme za HE Plave II in HE Doblar II.

Predmet razpisa bo zajemal naslednjo
opremo, vključno z vsemi povezavami:

– 110 kV opremo prostozračnega po-
lja in 110 kV opremo transformatorske-
ga polja v SF6 izvedbi,

– 110 kV kabelska zveza dolžine ca.
800 m,

– 2 blok transformatorja 10,5/110 k-
V,

– 20 in 10 kV prostozračne in kovin-
ske oklopljene celice,

– 0,4 kV postroj lastne porabe elek-
trarn z diesel agregatom,

– 110 V enosmerni postroj elektrarn,
– naprave lokalnega vodenja elek-

trarn,
– optična kabelska povezava dolžine

ca. 800 m.
Ocenjena vrednost bodoče razpisne

opreme in del je ca. 870,000.000 SIT.
3. Kraj dobave: HE Plave II, HE Doblar II.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila blaga, če je znan: 12. 3. 1999.

Št. 46/98 Ob-8820
Sklad Republike Slovenije za razvoj ma-

lega gospodarstva, Štefanova 5, Ljubljana

objavlja

1. Spremembo javnega razpisa za kredi-
tiranje projektov malega gospodarstva (Ur.
l. RS, št. 52/98; Ob-4924):

V tretjem odstavku se znesek kreditira-
nja poveča na 3.000,000.000 SIT od tega:

– za dolgoročne kredite na
2.680,000.000 SIT,

– za kratkoročne kredite na
320,000.000 SIT.

2. Zaključek veljavnosti javnega razpisa
za kreditiranje projektov malega gospodars-
tva (Ur. l. RS, št. 52/98; Ob-4924) z dne
4. 12. 1998.

3. Zaključek veljavnosti javnega razpisa
za subvencioniranje obrestne mere za po-
sojila za naložbe v obnovo in razvoj turistič-
nih objektov (Ur. l. RS, št. 62/98; Ob-6491)
z dne 4. 12. 1998.

Sklad RS za razvoj
malega gospodarstva

ZJN-01-GD
Naročilo objave namere o

javnem naročilu gradbenih del
v vrednosti nad 150,000.000 SIT

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

Ob-8627
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Celje, Trg celjskih
knezov 9, 3000 Celje, faks 063/483-910.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: razbremenil-
ni objekt s črpališčem na GZ 2.

Ocenjena vrednost del: 184,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: Celje, glavni kanali-

zacijski zbiralnik GZ 2.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naro-

čila gradbenih del, če je znan: marec 1999.
5.

Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Celje

Št. 5165/98 Ob-8793
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Gorenjska, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Bleiwei-
sova c. 6, 4000 Kranj, faks 064/211-362.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: izgradnja
upravne stavbe in distribucijskega cen-
tra vodenja Elektra Gorenjske, d.d. – grad-
bena, obrtniška in instalacijska dela ter zu-
nanja ureditev. Ocenjena vrednost del je
540,000.000 SIT.

3. Kraj izvedbe del: Kranj, Mirka Vadno-
va 3.

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

5.
Elektro Gorenjska, d.d., Kranj

5. Morebitne druge informacije: kontaktna
oseba: vodja projekta Vladimir Gabrijelčič.

SENG, d.o.o., Nova Gorica

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

Št. 2/98 Ob-8663
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Domžale, Mestni trg
2, 1230 Domžale, telefaks 061/714-459.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
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3. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom
Domžale, Mestni trg 2, 1230 Domžale.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: reševalno vozilo za nujne
reševalne prevoze.

Reševalno vozilo mora ustrezati nasled-
njim zahtevam:

A) Osnovno vozilo:
1. kombi verzija, povišana streha,
2. bencinski motor nad 140 KM,
3. pogon 4×4,
4. ABS zavorni sistem z elektronsko

zaporo diferenciala,
5. ustrezna klimatizacija prostora –

hlajenje oziroma ogrevanje prostora,
6. servo volan,
7. vzmetenje prirejeno za reševalno

vozilo,
8. centralno zaklepanje,
9. v bolniškem prostoru do 2/3 mot-

na stekla,
10. signalne naprave, sirene in utri-

pajoče modre luči,
11. zunanja označba vozila,
12. UKV instalacije s postajo

Motorola,
13. garancija proizvajalca vozila za re-

ševalno vozilo;
B) Ambulantni prostor:

1. ustrezna klimatizacija prostora –
hlajenje oziroma ogrevanje prostora,

2. kardiološki stol in dva zložljiva stola
ob straneh,

3. omarica za urgentni kovček,
4. nosila Fermo tip 50-6/155-3, z

ustreznim izvlečnim podvozjem (nosilcem)
– 1 kom,

5. napeljava za kisik – vsaj dva pri-
ključka in prostor za 1 jeklenko 10 l,

6. snemljiv (prenosni) modumat va-
riabl,

7. električna napeljava in 2 vtičnici za
12V, 220 V,

8. omarice za sanitetni material,
9. predal pod nosili,
10. nosilec s priključki za Lifepak 10,
11. nosilec s priključki za raspirator

VENTIL OX,
12. termo predal za infuzije,
13. merilec krvnega tlaka.

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

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

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

6 tednov od sklenitve pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Domžale, Cvetka Vesel,
Mestni trg 2, 1230 Domžale.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 31. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 5.000 SIT z virma-
nom na žiro račun Zdravstvenega doma
Domžale, št. 50120-603-55396.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 5. 1. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom Domžale,
tajništvo, Mestni trg 2, 1230 Domžale.

Zapečatene kuverte morajo biti ozna-
čene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta na-
ročila.

8. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 8. 1. 1999 ob 12. uri v Zdravstve-
nem domu Domžale, Mestni trg 2, 1230
Domžale.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoji, ki jih
morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje
sposobnosti (40. člen ZJN): so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

11., 12., 13.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– najnižja cena,
– druga merila, navedena v razpisni do-

kumentaciji,
– ne bodo upoštevane preference za do-

mače ponudnike.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije samo v pisni obliki
se dobijo na naslovu kot pod 1. točko.

16., 17.
Zdravstveni dom Domžale

Št. 031/98 Ob-8664
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni zavod RTV Slovenija, Kolodvor-
ska 2, 1550 Ljubljana, faks 175-21-86.

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

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

trebno dobaviti: audio mešalni mizi (1 kos
– Studio 2 / Televizija, 1 kos – Studio
CD / Radio).

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko
poteguje za naročilo samo dela zahteva-
nega blaga, za katere dele oziroma sku-
pine: dobavitelj se lahko poteguje tudi
samo za naročilo vsake posamezne me-
šalne mize.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
90,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno:
ca. 8 tednov po podpisu pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
ca. 12 tednov po podpisu pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JZ
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana,
Tehnični trakt, soba 3Z16, pri Mateji Duša,
tel. 175-37-42, faks 175-37-40.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 14. 12. 1998 do
23. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 5.000 SIT po enodnevni
predhodni najavi po telefaksu in na podlagi
dokazila o vplačilu. Način plačila je negoto-
vinsko, na račun št. 50101-603-45036,
sklic na št. 00-789100-51 z oznako pred-
meta plačila (oznako razpisa). Dodatne in-
formacije so na razpolago samo v pisni obli-
ki, in sicer: tehnični del – za audio mešalno
mizo Studio 2: pri Dragu Perdihu, faks
175-37-40; za audio mešalno mizo Studio

CD: pri Matevžu Plevniku, faks 175-26-80;
komercialni del pri Alenki Rome, faks
175-21-86.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do vključno 11. 1. 1999
do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: JZ RTV Slovenija – vložišče,
Kolodvorska 2, Ljubljana, s pripisom: Ne
odpiraj – za razpis – Ponudba za razpis št.
031/98 - Audio mešalni mizi. Na kuverti
mora biti napisan polni naslov ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 1. 1999 ob 9. uri v prostorih JZ RTV
Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana, v vVeli-
ki sejni sobi v 5. nadstropju.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe, v
znesku 2,000.000 SIT, brezpogojna in
plačljiva na prvi poziv, veljavna do podpisa
pogodbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: po razpisni dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: podpis pogodbe.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do podpisa po-
godbe.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): eko-
nomska cena, plačilni pogoji, tehnična
ustreznost sistema, tehnična podpora v ča-
su obratovanja, reference in ostala merila
po razpisni dokumentaciji.

15., 16., 17.
Javni zavod RTV Slovenija

Št. 07/1998 Ob-8665
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovno zdravstvo Gorenjske, OE
Zdravstveni dom Jesenice, Titova 78, Jese-
nice, faks 064/864-572.

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

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

trebno dobaviti: reševalno vozilo s sred-
nje povišano streho.

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:
9,500.000 SIT.

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

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novno zdravstvo Gorenjske, OE Zdravstveni
dom Jesenice, Titova 78, Jesenice, tajništvo,
tel. 064/868-140, faks 064/864-572.
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(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 24. 12. 1998 med
8. in 13. uro po enodnevni predhodni najavi
po faksu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom ali s
položnico na ŽR 51500-603-32725.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 11. 1. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovno zdravstvo Gorenj-
ske, OE Zdravstveni dom Jesenice, Titova
78, Jesenice.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in s številko javnega razpisa objavljenega v
Uradnem listu RS.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 11. 1. 1999 ob
12. uri na naslovu: Osnovno zdravstvo Go-
renjske, OE Zdravstveni dom Jesenice, Ti-
tova 78, Jesenice, II. nadstropje, soba di-
rektorja.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti spre-
jemljivih finančnih zavarovanj za resnost po-
nudbe: bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10% od vrednosti naročila oziroma
950.000 SIT, veljavnost do 11. 3. 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:
skadno z zakonom o gospodarskih družbah
– po razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 11. 1. 1999 po
9. 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 5. 1. 1998 po
faksu 064/864-572. Kontaktna oseba: Su-
zana Knific.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bila objav-
ljena.

17.
Osnovno zdravstvo Gorenjske
OE Zdravstveni dom Jesenice

Ob-8666
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vzgojnoizobraževalni javni zavod, Os-
novna šola bratov Letonja Šmartno ob Paki
117, Šmartno ob Paki, tel. 063/885-041,
faks 063/885-240.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev (18. člen ZJN).

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola bratov
Letonja Šmartno ob Paki 117, Šmartno ob
Paki.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: živila in material za pre-
hrano.

(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 po
skupinah:

1. meso in mesni izdelki,
2. zmrznjene ribe,
3. jabolka,
4. sveže in južno sadje,
5. sveža zelenjava,
6. jajca,
7. mleko in mlečni izdelki,
8. kruh in pekovsko pecivo,
9. splošno prehrambeno blago.

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

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

Naročilo se deli na devet skupin, in si-
cer:

1. skupina: meso in mesni izdelki –
3,000.000 SIT,

2. skupina : zmrznjene ribe – 150.000
SIT,

3. skupina: jabolka – 150.000 SIT,
4. skupina: sveže in južno sadje –

500.000 SIT,
5. skupina: sveža zelenajva – 600.000

SIT,
6. skupina: jajca – 100.000 SIT,
7. skupina: mleko in mlečni izdelki –

1,450.000 SIT,
8. skupina: kruh in pekovsko pecivo –

1,750.000 SIT,
9. skupina: splošno prehrambeno blago

– 2,300.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: od

1. 2. 1999 do 31. 12. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novna šola bratov Letonja Šmartno ob Paki
117, Šmartno ob Paki, tajništvo.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 25. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun:
52800-603-38942.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 5. 1. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Vzgojnoizobraževalni javni
zavod, Osnovna šola bratov Letonja Šmart-
no ob Paki, Šmartno ob Paki 117, Šmartno
ob Paki, v zapečateni kuverti z oznako: “Po-
nudba – Ne odpiraj”, in številko objave v
Uradnem listu RS. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 1. 1999 ob 12. uri v Osnovni šoli bratov
Letonja Šmartno ob Paki 117, v pisarni rav-
nateljice.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za zavarovanje resnosti ponudbe
je potrebno predložiti bančno garancijo v
višini 1% ponudbene vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: virman, 30 dni.

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

12.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po datumu in uri
javnega odpiranja.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): merilo
za dodelitev naročila je najnižja končna ce-
na in ostala merila, ki so navedena v razpi-
sni dokumentaciji. Ponudniki bodo obvešče-
ni o izidu razpisa najkasneje do 22. 1.
1999.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: zainteresirani jih dobijo pri Vzgojnoizo-
braževalnem javnem zavodu OŠ bratov Leto-
nja Šmartno ob Paki, kont. oseba Marija Žer-
jav, tel. 063/885-041, faks 063/882-263.

16., 17.
Vzgojnoizobraževalni javni zavod

Osnovna šola bratov Letonja
Šmartno ob Paki

Št. 33/7-98 Ob-8667
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Soške elektrarne Nova Gorica,
d.o.o., Erjavčeva 20, Nova Gorica, faks
065/25-939.

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

3. (a) Kraj dobave: Nova Gorica, Solkan,
Plave, Ajba, Doblar, Podselo, Tolmin.

(b) Vrsta in količina blaga in storitev, ki
jih je potrebno dobaviti: dobava in monta-
ža vozliščne TK opreme (vse ostale po-
drobnosti so razvidne iz razpisne dokumen-
tacije.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
140,000.000 SIT.

(d)
4. Predviden začetek del: marec 1999.
5. Predvideni datum zaključka del: 9 me-

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Soške elektrarne Nova Gorica, d.o.o., Er-
javčeva 20, Nova Gorica, kont. oseba Raj-
ko Volk tel. 065/22-811.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki poravnajo z vir-
manom na žiro račun št.
52000-601-24191 Agencija za plačilni
promet v višini 30.000 SIT.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 19. 1. 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Soške elektrarne, d.o.o.,
Nova Gorica, Erjavčeva 20, Nova Gorica,
tajništvo podjetja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 19. 1. 1999 ob
12. uri na naslovu Soške elektrarne, Erjav-
čeva 20, Nova Gorica, sejna soba I. nad-
stropje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 10% od ponudbene cene, banč-
na garancija za resnost ponudbe, trajanje
veljavnosti do 30. 5. 1999.
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10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilni rok 60 dni,
ostalo navedeno v razpisni dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, v
ponudbeni dokumentaciji mora biti prilo-
žen spisek podizvajalcev in navedena prav-
na oblika odnosa med njimi.

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

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

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

– obrazec BON1 in BON2 oziroma
BON3 (datum izdaje obrazca BON2 in
BON3 ne sme biti starejši od 30 dni),

– reference ponudnika,
– podati podatke o že sklenjenih po-

godbah za tovrstna dela, iz katerih je raz-
vidna stopnja gotovosti del in zasedenost
oziroma razpoložljivost kadrovskih kapaci-
tet,

– izjavo, da izpolnjuje formalne delovne
in tehnične pogoje in ima ustrezna poobla-
stila, profesionalne in tehnične zmožnosti,
finančne vire, opremo in druge pripomoč-
ke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, iz-
kušnje in ugled ter zaposlene, ki bodo spo-
sobni izvesti pogodbo,

– izjavo, da mu zakon ne prepoveduje
skleniti pogodbe,

– izjavo pristojnega organa, da ni plačil-
no nezmožen pod prisilno upravo, v steča-
ju, v likvidaciji, da ponudnikovo poslovanje
ni predmet obravnave pred sodiščem in ni
z odločbo ustavljeno (datum izdaje ne sme
biti starejši od 90 dni),

– potrdilo Ministrstva za finance Davč-
ne uprave RS, da je poravnal vse davke in
prispevke določene z zakonom v obdobju
zadnjih šest mesecev,

– izjavo, da ponudnikovi vodstveni de-
lavci v preteklih treh letih pred pričetkom
razpisa niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem,

– izjavo, da ima dokazila in informacije,
iz katerih je razvidno, da ponudnik razpola-
ga s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in
drugimi pravicami,

– vse ostale zahtevane dokumente,
opredeljene v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do izteka veljav-
nosti ponudbe, to je do 30. 5. 1998.

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

– ponudbena cena (50% delež),
– ustreznost opreme (25% delež),
– reference ponudnika na elektroener-

getskih objektih (10% delež),
– možnost vzdrževanja (10% delež),
– rok plačila (5% delež),
– neurejenost ponudbene dokumenta-

cije (do -5%).

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba naročnika je Rajko
Volk.

16., 17.
SENG, d.o.o., Nova Gorica

Ob-8686
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Fakulteta za organizacijske vede Uni-
verze v Mariboru, Kidričeva 55a, 4000
Kranj, faks 064/374-299.

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

3. (a) Kraj dobave: Fakulteta za organi-
zacijske vede, Kranj, Kidričeva 55a.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: računalniška in komuni-
kacijska 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:
7,900.000 SIT.

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

12. 2. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: de-
kanat Fakultete za organizacijske vede, Ki-
dričeva 55a, 4000 Kranj.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.000 SIT, negotovinsko
plačilo na žiro račun številka
51500-609-9165.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: dekanat Fakulteta za organi-
zacijske vede, Kidričeva 55a, 4000 Kranj.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. januar 1999 ob 12. uri, v sejni sobi 706.

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

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: 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:
ponudnik mora izpolnjevati minimalne po-
goje, katere zahteva zakon za opravljanje
dejavnosti, v okviru predmeta javnega naro-
čila, da je denarno likviden, da ni pod prisil-
no upravo ali v stečaju, da ima poslovne
izkušnje iz predmeta javnega naročila.

Dokazila mora ponudnik priložiti ponud-
bi na način, kot je opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z 28.
členom ZJN.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža
in način uporabe meril – 21. člen ZJN):
cena, garancija, zmogljivost opreme, refe-
rence, rok dobave, druge ugodnosti in dru-
ga merila, navedena v razpisni dokumenta-
ciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitne druge informacije o javnem
naročilu dobijo ponudniki na naslovu naroč-
nika po tel. 064/374-212, 374-296, Pol-
de Podlogar.

16., 17.
Fakulteta za organizacijske vede

v Mariboru, Kranj

Ob-8705
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije, Ljubljana, Kolodvor-
ska ulica 15, faks 061/320-373, kont. ose-
ba Danilo Pintar.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za dobavo
blaga brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Zavod za pokojnin-
sko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, skladišče
in vse območne enote kot so navedene v
razpisni dokumentaciji.

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

a) drobni pisarniški material,
b) standardni računalniški obrazci in ra-

čunalniški obrazci po naročilu,
c) obrazci za potrebe Zavoda.
Količine blaga posameznega sklopa so

razvidne iz specifikacij, ki so 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 se lahko prijavi za kateregakoli od
navedenih sklopov, vendar za vsakega z lo-
čeno ponudbo.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
145,000.000 SIT.

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

a) 50,000.000 SIT,
b) 35,000.000 SIT,
c) 60,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivno od januarja 1999 do decembra
1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 1999, z možnostjo podaljšanja, če
bo ponudnik še vedno po vseh razpisnih
pogojih ustrezal naročniku.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za pokojninsko in invalidsko zavarova-
nje Slovenije, Ljubljana, Kolodvorska ulica
15, v vložišču.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 11. 1. 1999 do
10. ure. Dokumentacija je na voljo po pred-
ložitvi dokazila o plačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, z virmanom ali
s položnico na žiro račun ZPIZ Slovenije,
Služba Zavoda, št. 50100-607-65646.
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7. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbe: do 11. 1. 1999
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zavod za pokojninsko in in-
validsko zavarovanje Slovenije, Ljubljana,
Kolodvorska 15, vložišče.

– Ponudbo z vso potrebno dokumenta-
cijo je potrebno dostaviti v zapečateni ku-
verti z napisom “Ne odpiraj – Javni razpis s
številko Uradnega lista RS objave javnega
razpisa in navedba na kateri sklop se po-
nudba nanaša (A, B ali C)”. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 1. 1999 ob 10. uri na Zavodu za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, v mali sejni
sobi v VIII. nadstropju.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo sode-
lovali pri javnem odpiranju ponudb se mora-
jo izkazati s pisnim pooblastilom.

Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni s pisnim sklepom do 26. 2.
1999.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo predložiti na-
ročniku bančno garancijo v višini 10% vred-
nosti ponudbe, ki mora veljati še 75 dni od
dneva odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 30 dni od dneva izstavitve računa,
izstavljenega po dobavi materiala.

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko po-
nudbo umaknejo do poteka roka za oddajo
ponudbe, po tem roku lahko naročnik vnovči
garancijo za resnost ponudbe, kolikor bo po-
nudnik izbran kot najugodnejši in bo ponud-
bo umaknil ali spremenil pogoje iz nje.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): izpol-
njevanje vseh izločitvenih kriterijev in drugih
meril navedenih v razpisni dokumnetaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitne dodatne informacije ponud-
niki lahko dobijo na podlagi pismenih zah-
tevkov, ki jih posredujejo po telefaksu
št. 061/320-373. Odgovore bomo ponud-
nikom posredovali pisno v roku 48 ur.

16., 17.
ZPIZ Slovenije

Ob-8706
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije, Ljubljana, Kolodvor-
ska ulica 15, faks 061/320-373, kont. ose-
ba Danilo Pintar.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za dobavo
blaga brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Zavod za pokojnin-
sko in invalidsko zavarovanje Slovenije,

Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, skladišče
in vse območne enote kot so navedene v
razpisni dokumentaciji.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: potrošni material za vzdr-
ževanje:

a) potrošni material za računalniško opre-
mo,

b) sredstva za čiščenje in higieno ter
barve.

Količine blaga posameznega sklopa so
razvidne iz specifikacij, ki so 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 se lahko prijavi za kateregakoli od
navedenih sklopov, vendar za vsakega z lo-
čeno ponudbo.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
49,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost posameznega
sklopa:

a) 24,000.000 SIT,
b) 25,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivno od januarja 1999 do decembra
1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 1999, z možnostjo podaljšanja, če
bo ponudnik še vedno po vseh razpisnih
pogojih ustrezal naročniku.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za pokojninsko in invalidsko zavarova-
nje Slovenije, Ljubljana, Kolodvorska ulica
15, v vložišču.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 11. 1. 1999 do
10. ure. Dokumentacija je na voljo po pred-
ložitvi dokazila o plačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, z virmanom ali
s položnico na žiro račun ZPIZ Slovenije,
Služba Zavoda, št. 50100-607-65646.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 11. 1. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zavod za pokojninsko in in-
validsko zavarovanje Slovenije, Ljubljana,
Kolodvorska 15, vložišče.

– Ponudbo z vso potrebno dokumenta-
cijo je potrebno dostaviti v zapečateni ku-
verti z napisom “Ne odpiraj – Javni razpis s
številko Uradnega lista RS objave javnega
razpisa in navedba na kateri sklop se po-
nudba nanaša (A, ali B)”. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 1. 1999 ob 13. uri na Zavodu za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, v mali sejni
sobi v VIII. nadstropju.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo sode-
lovali pri javnem odpiranju ponudb se mora-
jo izkazati s pisnim pooblastilom.

Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni s pisnim sklepom do 27. 1. 1999.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo predložiti na-
ročniku bančno garancijo v višini 10% vred-
nosti ponudbe, ki mora veljati še 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 30 dni od dneva izstavitve računa,
izstavljenega po dobavi materiala.

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
ponudbo umaknejo do poteka roka za od-
dajo ponudbe, po tem roku lahko naročnik
vnovči garancijo za resnost ponudbe, koli-
kor bo ponudnik izbran kot najugodnejši in
bo ponudbo umaknil ali spremenil pogoje iz
nje.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): izpol-
njevanje vseh izločitvenih kriterijev in drugih
meril navedenih v razpisni dokumnetaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitne dodatne informacije ponud-
niki lahko dobijo na podlagi pismenih zah-
tevkov, ki jih posredujejo po telefaksu
št. 061/320-373. Odgovore bomo ponud-
nikom posredovali pisno v roku 48 ur.

16., 17.
ZPIZ Slovenije

Št. 035/98 Ob-8707
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
Ljubljana, faks 175-2186.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): odprti javni razpis brez
omejitev.

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

trebno dobaviti: dobava Microsoft in osta-
le programske opreme za osebne raču-
nalnike ter tehnična pomoč in svetova-
nje pri uporabi navedene programske
opreme.

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

– skupina A: Microsoft programska opre-
ma,

– skupina B: ostala PC programska
oprema.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
61,000.000 SIT.

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

– skupina A: 55,000.000 SIT,
– skupina B: 6,000.000 SIT.
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

12 mesecev od podpisa pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JZ
RTV Slovenija, Sektor informatike – tajniš-
tvo, Kolodvorska 2, Ljubljana, faks
175-42-20.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 14. 12. 1998 do
23. 12. 1998 med 9. in 10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 5.000 SIT, po enodnevni
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predhodni najavi po telefaksu in na podlagi
dokazila o vplačilu. Način plačila je negoto-
vinski na račun št. 50101-603-45036, sklic
na št. 00-789100-51, z oznako predmeta
plačila (oznako razpisa). Dodatne informa-
cije so na razpolago samo v pisni obliki pri
Janezu Majdiču, na naslovu pod 6.a točko,
faks 175-42-20.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do vključno 11. 1.
1999 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: RTV Slovenija – vložišče,
Kolodvorska 2, Ljubljana. Ponudbe morajo
biti v zaprtih kuvertah, označene z napisom:
Ne odpiraj – za razpis – Ponudba za razpis
št. 035/98 – Licenčni PC SW. Na kuverti
mora biti napisan polni naslov ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 1. 1999 ob 12. uri v Veliki sejni sobi –
5. nadstropje JZ RTV Slovenija, Kolodvor-
ska 2, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe, brezpogojna in plačljiva na prvi po-
ziv, veljavna do podpisa pogodbe, in sicer:

– za skupino A: v višini 1,500.000 SIT,
– za skupino B: v višii 500.000 SIT.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po razpisni dokumenta-
ciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: podpis pogodbe.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do podpisa po-
godbe.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): ustrez-
nost splošnim zahtevam razpisa (za skupino
A mora ponudnik predložiti veljavno izjavo o
partnerstvu in statusu Microsoft Certified So-
lution Provider - Partner in Authorized Tech-
nical Education Center potrjeno s strani Mi-
crosoft, d.o.o.): popolnost ponudbe; eko-
nomska cena programske opreme; plačilni
pogoji; dobavni roki; reference dobavitelja;
druga merila, navedena v razpisni dokum-
netaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico do more-
bitnega manjšega ali večjega obsega naro-
čil od razpisnih odvisno od razpoložljivih fi-
nančnih sredstev in dejanskih potreb.

Naročnik si pridržuje pravico, da med
popolnimi ponudbami izbora ne opravi.

16., 17.
Javni zavod RTV Slovenija

Ob-8708
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vlada Republike Slovenije, Urad za
priseljevanje in begunce, Riharjeva 38, Ljub-
ljana, faks 333-647.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): 18. člen ZJN.

3. (a) Kraj dobave: zbirni centri za osebe
z začasnim zatočiščem.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: kruh in pecivo, mleko in
mlečni izdelki, ostalo prehrambeno bla-
go. Količina je razvidna iz razpisne doku-
mentacije.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

60,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivna dobava v letu 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

konec leta 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vla-
da Republike Slovenije, Urad za priseljeva-
nje in begunce, Riharjeva 38, Ljubljana, (taj-
ništvo).

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 24. 12. 1998 do 15.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR
50100-637-56393 – sklic na št. JR-2/98
– UPB –

živila.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbe: 19. 1. 1999 do 13.45.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbe: Vlada Republike Slovenije,
Urad za priseljevanje in begunce, Riharjeva
38, Ljubljana, tajništvo.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 1. 1999 ob 14. uri, Riharjeva 38, Ljub-
ljana, sejna soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 2% razpisane vrednosti v času
trajanja 60 dni.

10., 11., 12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 19. 1. 1999 od
14. ure dalje.

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

15., 16., 17.
Urad za priseljevanje

in begunce

Ob-8709
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vlada Republike Slovenije, Urad za
priseljevanje in begunce, Riharjeva 38, Ljub-
ljana, faks 333-647.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): 18. člen ZJN.

3. (a) Kraj dobave: zbirni centri za osebe
z začasnim zatočiščem.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: 440.000 litrov kurilnega olja.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

20,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivna dobava v letu 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

konec leta 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vlada
Republike Slovenije, Urad za priseljevanje in
begunce, Riharjeva 38, Ljubljana, (tajništvo).

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 24. 12. 1998 do
15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR
50100-637-56393 – sklic na št. JR-1/98
– UPB –

kurilno olje.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbe: 18. 1. 1999 do 13.45.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbe: Vlada Republike Slovenije,
Urad za priseljevanje in begunce, Riharjeva
38, Ljubljana, tajništvo.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 1. 1999 ob 14. uri, Riharjeva 38, Ljub-
ljana, sejna soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 2% razpisane vrednosti v času
trajanja 60 dni.

10., 11., 12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 18. 1. 1999 od
14. ure dalje.

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

15., 16., 17.
Urad za priseljevanje

in begunce

Št. 854 Ob-8710
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Veterinarski zavod Slovenije, Cesta v
Mestni log 51a, 1001 Ljubljana p. p. 4251,
telefon- faks 061/334-033.

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

3. (a) Kraj izvedbe: dostava obrazcev po
območnih enotah zavoda.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: tiskanje obrazcev po spe-
cifikaciji katera je priložena razpisni doku-
mentaciji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko
poteguje za naročilo samo dela zahtevane-
ga blaga, za katere dele oziroma skupine:
naročilo ni deljivo.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila,
ki se bodo morda oddajali posamično: oce-
njena vrednost celotnega naročila je
12,000.000 SIT.

4. Začetek del : 1. 3. 1999.
5. Zaključek del: 31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ve-
terinarski zavod Slovenije, Cesta v Mestni
log 51a, 1000 Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 29. 12. 1998 do 14.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: plačilo razpisne doku-
mentacije 20.000 SIT z virmanom na Ž.R.
št. 50130-603-401296 Grosuplje.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 8. 1. 1999 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Veterinarski zavod Slo-
venije, Cesta v Mestni log 51a, Ljubljana –
tajništvo zavoda.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 1. 1999 ob 11 uri, Veterinarski zavod
Slovenije, Cesta v Mestni log 51a.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
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ponudbe: znesek garancije za resnost po-
nudbe 10% ponudbene vrednosti za čas tri
mesece.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačevanje po četrtlet-
nih situacijah v valuti plačila 30 dni.

11., 12.,
13. Datum, od katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 11. 1. 1999 od
14. ure dalje.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21 člen ZJN): dolo-
čena v razpisni dokumentaciji (reference
20%, ponudbena cena 50%, plačilni pogoji
10%, rok izvedbe del 10%, druge ugodno-
sti katere nudi ponudnik naročniku 10%).

15., 16., 17.,
Veterinarski zavod Slovenije

Št. 854 Ob-8711
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Veterinarski zavod Slovenije, Cesta v
Mestni log 51a, 1001 Ljubljana p. p. 4251,
telefon- faks 061/334-033.

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

3. (a) Kraj izvedbe: območne note zavo-
da (Murska Sobota, Ptuj, Maribor, Celje,
Kranj, Novo mesto, Nova Gorica ter Seža-
na.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: vzpostavitev komunika-
cijskih povezav v Veterinarskem zavodu
Slovenije.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: prijava
na posamezne sklope ni možna.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: oce-
njena vrednost celotnega naročila je
33,219.192 SIT.

4. Začetek del : 1. 4. 1999
5. Zaključek del: 31.12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ve-
terinarski zavod Slovenije, Cesta v Mestni
log 51a, 1000 Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo do 29. 12. 1998 do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo razpisne dokumen-
tacije 20.000 SIT z virmanom na Ž.R. št.
50130-603-401296 Grosuplje.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 8. 1. 1999 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Veterinarski zavod Sloveni-
je, Cesta v Mestni log 51a, Ljubljana – taj-
ništvo zavoda.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 1. 1999 ob 10 uri, Veterinarski zavod
Slovenije, Cesta v Mestni log 51a

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: znesek garancije za resnost po-
nudbe 10% ponudbene vrednosti za čas tri
mesece.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačevanje z mesečni-
mi situacijami v valuti plačila 30 dni.

11., 12., 13.

14. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 11. 1. 1999 od
14. ure dalje.

15. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21 člen ZJN): dolo-
čena v razpisni dokumentaciji (reference
20%, ponudbena cena 40%, plačilni pogoji
10%, rok izvedbe del 10%, garancijski po-
goji 10%, druge ugodnosti katere nudi po-
nudnik naročniku 10%).

 16., 17., 18.
Veterinarski zavod Slovenije

Št. 14990 Ob-8712
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200 (na-
bava 449-2302), faks 062/449-2311.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): brez omejitev.

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

trebno dobaviti: 5 kom tovornih vozil.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
80,000.000 SIT.

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

120 dni od podpisa pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Po-
šta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Ho-
meter, Slomškov trg 10, 2500 Maribor,
tel. 062/449-200 (449-2302), faks
062/449-2311, III. nadstropje.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 28. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom ali
splošno položnico, št. žiro računa
51800-601-180.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 11. 1. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500 Maribor, tel. 062/449-200
(449-2302), faks 062/449-2311.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 1. 1999 ob 10. uri, III. nadstropje, upra-
va, Slomškov trg 10, Maribor.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% ponudbene vrednosti.

10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

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

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

– da je predložen obrazec izjave, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumenta-
cije,

– da je predložena bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 5% ponudbene
vrednosti,

– da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,

– da ima veljavno registracijo,

– da zastopniki ponudnika niso bili v pre-
teklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,

– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke, določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila,

– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2 zap. št. 6 enako 0 v prete-
klih 6 mesecih od dneva sestavitve obraz-
ca, ali

– potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni
bil blokiran (za s.p.),

– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od trikratne vrednosti ponudbe, na
katero se prijavlja (obrazec BON 1 I/8),

– da v preteklem letu ne izkazuje izgube
iz naslova poslovanja (obrazce BON 1 III/7).

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 28. 2. 1999.

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

– cena 30 točk,
– ocena strokovne komisije 30 točk,
– skladnost z obstoječim voznim parkom

30 točk.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: najkasneje do 4. 1. 1999.
16., 17.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 14990 Ob-8713
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200 (na-
bava 449-2302), faks 062/449-2311.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Centralno skladišče
Maribor, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: izdelava 650 kos letnih
jaken, 1500 kos letne hlače, 650 kos
letne kape, 600 kos zimskih bluzonov,
1200 kos zimskih hlač in 600 kos zim-
skih kap iz blaga že določenega proi-
zvajalca Merinka-tkanina, d.d., Maribor.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

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

15. 4. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

15. 9. 1999 za zimsko obleko.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Po-
šta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Ho-
meter, Slomškov trg 10, 2500 Maribor,
tel. 062/449-200 (449-2302), faks
062/449-2311, III. nadstropje.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 28. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom ali
splošno položnico, št. žiro računa
51800-601-180.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 11. 1. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o., 2500
Maribor, tel. 062/449-200 (449-2302),
faks 062/449-2311.
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8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 1. 1999 ob 11. uri, III. nadstropje, upra-
va, Slomškov trg 10, Maribor.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% ponudbene vrednosti.

10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

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

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

– da je predložen obrazec izjave, da spre-
jema pogoje iz razpisne dokumentacije,

– da je predložena bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 5% ponudbene
vrednosti,

– da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,

– da ima veljavno registracijo,
– da zastopniki ponudnika niso bili v pre-

teklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,

– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke, določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila,

– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2 zap. št. 6 največ 3 dni v
preteklih 6 mesecih od dneva sestavitve
obrazca, ali

– potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni
bil blokiran (za s.p.),

– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od trikratne vrednosti ponudbe, na
katero se prijavlja (obrazec BON 1 I/8),

– da izkazana izguba iz poslovanja BON
1 III/7 ne presega 10% skupnih prihodkov
BON 1 1/7,

– da je izdelal uniforme v zadnjih treh
letih enake ali podobne kvalitete vsaj za dva
primerljiva uporabnika (vojska, policija, po-
šta, carina),

– garancijski rok pri normalni uporabi 12
mesecev,

– rok odprave napak 10 dni od prejete
reklamacije.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 28. 2. 1999.

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

– cena 30 točk,
– reference na trgu 30 točk.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: najkasneje do 4. 1. 1999.
16., 17.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-8723
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Fakulteta za organizacijske vede Uni-
verze v Mariboru, Kidričeva 55a, Kranj, te-
lefaks 064/374-299.

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

3. (a) Kraj dobave:  Fakulteta za organi-
zacijske vede, Kranj, Kidričeva 55a.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: računalniška in komuni-
kacijska 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:
7,900.000 SIT.

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

12. 2. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: de-
kanat Fakultete za organiazcijske vede, Ki-
dričeva 55a, Kranj.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.000 SIT, negotovinsko
plačilo na žiro račun št. 51500-609-9165.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: dekanat Fakultete za organi-
zacijske vede, Kidričeva 55a, Kranj.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. januar 1999 ob 12. uri v sejni sobi 706.

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

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: pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost: ponudnik mora izpolnjevati mini-
malne pogoje, katere zahteva zakon za
opravljanje dejavnosti, v okviru predmeta
javnega naročila, da je denarno likviden,
da ni pod prisilno upravo ali v stečaju, da
ima poslovne izkušnje iz predmeta javne-
ga naročila.

Dokazila mora ponudnik priložiti ponudbi
na način kot je opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z 28.
členom ZJN.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
garancija, zmogljivost opreme, reference,
rok dobave, druge ugodnosti in druga meri-
la navedena v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitne druge informacije, o javnem
naročilu dobijo ponudniki na naslovu naroč-
nika po tel. 064/374-212, 374-296, Pol-
de Podlogar.

16., 17.
Fakulteta za organizacijske vede, Kranj

Št. 403-234/96-4 Ob-8751
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1,
2250 Ptuj, telefaks 062/771-783.

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

3. (a) Kraj dobave: OŠ Mladika, Žnidari-
čevo nabrežje 1, 2250 Ptuj.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: oprema učilnic mansar-
de OŠ Mladika.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik lahko kandidira s svojo ponudbo za
celotno opremo.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

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

bruar 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: OŠ
Mladika, Žnidaričevo nabrežje 1, 2250 Ptuj.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 28. 12. 1998,
med 8. in 13. uro.

(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbe: 4. 1. 1999 do 15. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbe: Mestna občina Ptuj – Odde-
lek za družbene dejavnosti, Mestni trg 1,
2250 Ptuj.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 1. 1999 ob 13. uri, Mestna občina Ptuj –
Oddelek za družbene dejavnosti.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti spre-
jemljivih finančnih zavarovanj za resnost po-
nudbe: določeno v razpisni dokumentaciji.

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

11. 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:
ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba,
ki mora biti registrirana in izpolnjevati finanč-
no poslovne in tehnične sposobnosti v skla-
du z razpisno dokumentacijo in odredbo o
obvezni vsebini razpisne in ponudbene do-
kumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97 in 63/98).

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po roku, določenem
za oddajo ponudb.

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

– cena,
– kvaliteta,
– funkcionalnost,
– reference.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ogled lokacije in vpogled razpisne do-
kumentacije je možen vsak delovni dan po
predhodnem dogovoru s Sonjo Purgaj, rav-
nateljico OŠ Mladika, tel. 062/771-197,
e-mail: OS-Mladika.Ptuj@guest.arnes.si.

16., 17.
Mestna občina Ptuj
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Št. 26/98 Ob-8743
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Univerza v Mariboru, Krekova 2,
2000 Maribor, telefaks 062/221-068.

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

3. (a) Kraj dobave: Univerza v Mariboru,
Računalniški center, Smetanova 17, 2000
Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: računalniški strežnik za
potrebe pedagoškega procesa.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj ne more dati ponudbe za posamez-
ne sklope opreme.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

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

1. 2. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Uni-
verza v Mariboru, Računalniški center,
Gospejna 10, 2000 Maribor.

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

(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbe: 23. 12. 1998 ob 9. uri.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbe: Univerza v Mariboru, Kreko-
va 2, 2000 Maribor.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 12. 1998 ob 12. uri, Univerza v Mari-
boru, Krekova 2, 2000 Maribor.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 3% vred-
nosti ponujenega blaga z veljavnostjo do
sklenitve pogodbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo v 15 dneh po
dobavi opreme.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost: ponudnik mora izpolnjevati mini-
malne pogoje, katere zahteva zakon za
opravljanje dejavnosti, v okviru predmeta
javnega naročila, da je denarno likviden,
da ni pod prisilno upravo ali v stečaju, da
ima poslovne izkušnje iz predmeta javne-
ga naročila.

Dokazila mora ponudnik priložiti ponud-
bi na način, kot je opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z 28.
členom ZJN.

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

15., 16., 17.
Univerza v Mariboru

Št. 40200/0032/98-2300-22 Ob-8789
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: RS Upravna enota Maribor, Ul. hero-
ja Staneta 1, 062/22-01-791.

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

3. (a) Kraj dobave: Upravna enota Mari-
bor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava potrošnega pisar-
niškega in računalniškega materiala.
Količina in ostale podrobnosti so razvidne iz
razpisne dokumentacije.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

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

cesivne dobave blaga v letu 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Upravna enota Maribor, Ul. heroja Staneta
1, pri Antevski Velimirju.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago brezplačno.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 4. 1. 1999 do
14. ure, ne glede na način prenosa pošilj-
ke. Ponudba mora biti oddana v zaprti in
žigosani ovojnici z navedbo točnega naslo-
va ponudnika in z obveznim pripisom “Javni
razpis – ponudba – ne odpiraj”.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Upravna enota Maribor, Ul.
heroja Staneta 1.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 1. 1999 ob 10. uri, UE Maribor, mala
sejna soba, Ul. heroja Staneta 1.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% ocenjene vrednosti naro-
čila, z veljavnostjo do 28. 2. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plači-
la in/ali sklicevanje na merodajna določi-
la v drugih dokumentih: skladno z vzor-
cem pogodbe, ki je priloga razpisni do-
kumentaciji.

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do dneva, ki je oprede-
ljen za odpiranje ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):1. ce-
ne, 2. fiksnost cen, 3. kvaliteta, 4. referen-
ce, 5. dobavni roki, 6. razne ugodnosti.

15. Morebitne druge informacije o
naročilu: Upravna enota Maribor, tel.
22-01-800, Antevski Velimir.

16., 17.
Upravna enota Maribor

Št. 1976/98 Ob-8790
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za usposabljanje invalidne mla-
dine Kamnik, Novi trg 43a, 1241 Kamnik,
faks 061/817-666.

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

3. (a) Kraj dobave: Zavod za usposablja-
nje invalidne mladine Kamnik, Novi trg 43a,
1241 Kamnik.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: eno vozilo Renault Ma-
ster – bus za prevoz 16 oseb, model
BUL3H2P3T3, bele barve, z naslednjo do-
datno opremo: klimatska naprava, močnej-
ši alternator, atermično steklo, dodatno
ogrevanje vozila, električni pomik prednjih
stekel in električno nastavljivi zunanji ogle-
dali.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
5,500.000 SIT.

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

15. 2. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko zainteresirani
ponudniki dvignejo na sedežu naročnika v
tajništvu, vsak delovni dan med 8. in
10. uro, na naslovu: Zavod za usposablja-
nje invalidne mladine Kamnik, Novi trg 43a,
1241 Kamnik.

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

(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbe: 23. 12. 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zavod za usposabljanje in-
validne mladine Kamnik, Novi trg 43a, 1241
Kamnik.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 1. 1999 ob 12.30, Zavod za usposablja-
nje invalidne mladine Kamnik, Novi trg 43a,
1241 Kamnik, v sejni sobi.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilni rok 30 dni po
podpisu pogodbe.

11., 12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe do 13. 1. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
dodatni popust, plačilni pogoji, rok dobave,
ugodnosti servisnih storitev, garancijski rok,
reference, kot so navedene v razpisni doku-
mentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Marko Simončič, tel. 061/817-444,
int. 213.

16., 17.
Zavod za usposabljanje

invalidne mladine Kamnik
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Št. 0048-308/57-98 Ob-8794
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za no-
tranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana,
tel. 061/132-5125, faks 061/315-073.

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

3. (a) Kraj dobave:
– Oddelek prehrane Tacen, Rocenska

56, Ljubljana-Šmartno (za artikle iz 1., 2.,
3., 4. in 5. točke),

– Oddelek prehrane Doma Maksa Per-
ca, Kotnikova 8, Ljubljana (za artikle iz 1.,
2., 3., 4. in 5. točke) in

– Sektor za oskrbo Gotenica, Kočevska
Reka (za artikle iz 6. točke).

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

mlečni izdelki:
1. točka: jogurt, kislo mleko,
2. točka: kefir,
3. točka: skuta, siri;
testenine:
4. točka: proizvodi iz svežega testa,
5. točka: hitro zamrznjene jedi;
kruh in krušni izdelki:
6. točka: kruh in krušni izdelki, slaš-

čičarski proizvodi.
Količine za posamezne artikle so razvid-

ne iz razpisne dokumentacije. Naročnik si
pridržuje pravico do spremembe količin arti-
klov, glede na dejanske potrebe med letom.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik (dobavitelj) se lahko prijavi za doba-
vo vseh artiklov v celoti ali po posameznih
točkah od 1. do 6.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

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

1. točka: 2,100.000 SIT,
2. točka: 400.000 SIT,
3. točka: 7,000.000 SIT,
4. točka: 1,300.000 SIT,
5. točka: 7,000.000 SIT,
6. točka: 2,200.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivno za čas enega leta od podpisa po-
godbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
eno leto od podpisa pogodbe, predvideno
do 31. 12. 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za notranje zadeve, Uprava skup-
nih služb, Sektor za prehrano, stanovanjske
in počitniške zadeve, Rocenska 56, 1211
Ljubljana-Šmartno (Tacen), kontaktna ose-
ba: Mira Pecl, tel. 061/59-666, int. 313.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od dneva objave do
4. 1. 1999, od 10. do 12. ure, razen dne-
vov, ko državni organi ne delajo.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 4.000 SIT.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 4.000 SIT, način plačila:
virmansko, na račun številka
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve), sklicna številka: 308-57-98.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 5. 1. 1999 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Ministrstvo za notranje za-
deve RS, Štefanova 2 – vložišče, 1501
Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 1. 1999 ob 9. uri, Visoka policijsko-var-
nostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo predložiti banč-
no garancijo za resnost dane ponudbe s
strani ponudnika za vrednost 8% od vredno-
sti ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 30 dni od dneva izstavitve računa,
ki je izstavljen po dobavi.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o do-
bavi mlečnih izdelkov, testenin, kruha in kru-
šnih izdelkov, v skladu z razpisno dokumen-
tacijo.

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 gospodarske družbe, sa-
mostojni podjetniki posamezniki in samo-
stojni obrtniki.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od zadnjega ro-
ka za oddajo ponudb do 6. 5. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
finančno stanje dobavitelja blaga, lastna pre-
delava, rok dobave pri interventnih – nepla-
niranih dobavah, reference, pripravljenost
in odzivnost za reševanje reklamacij.

Maksimalno število točk, ki jih lahko po-
nudbe prejmejo za ceno je 20 točk, za finanč-
no stanje dobavitelja blaga 8 točk, za lastno
predelavo 6 točk, za rok dobave pri intervent-
nih – neplaniranih dobavah 4 točke, za
reference 4 točke, za pripravljenost in odziv-
nost za reševanje reklamacij pa 4 točke.

15., 16., 17.
Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-8815
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mariborski vodovod, javno podjetje,
d.d., Jadranska c. 24, 2000 Maribor, faks
062/307-730.

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

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

trebno dobaviti:
– tovorno vozilo kesonar z dvojno ka-

bino in ponjavo, moč motorja 90 KW/122
KM, zapora diferenciala, servo krmilo,
disk zavore na vseh štirih kolesih, 1+2+3
sedežev z varnostnimi pasovi, 5 stopenj-
ski menjalnik, dolžina vozila ca. 5900
mm, dimenzija kesona ca. 2500 × 1940
× 400 mm, skupna teža do 3500 kg,
medosje ca. 3600 mm – 1 kom,

– tovorno vozilo kesonar s ponjavo,
moč motorja 90 KW/122 KM, zapora
diferenciala, servo krmilo, disk zavore

na vseh štirih kolesih, 5 stopenjski me-
njalnik, dolžina vozila ca. 5900 mm, di-
menzija kesona 3300 × 1940 × 400
mm. Skupna teža do 3500 kg – 2 kom,

– tovorno vozilo Furgon, moč motor-
ja 90 KW/122 KM, 1+2+3 sedeži, 4 × 4
pogon, vklopljiv po potrebi, dolžina vozi-
la ca. 5600 mm, skupna teža do 3500
kg, medosje ca. 3600 mm – 1 kom.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

18,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na razpolago na se-
dežu družbe, Mariborski vodovod, javno
podjetje, d.d., Jadranska c. 24, 2000 Mari-
bor – priprava dela.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 22. 12. 1998.

(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbe: ponudbo z vso potreb-
no dokumentacijo ter oznako “Ne odpiraj –
ponudba za nabavo tovornih vozil”, je po-
trebno oddati v zaprti kuverti osebno ali po
pošti do 4. 1. 1999 do 12. ure. Prevzemnik
za sprejem ponudb je pooblaščena tajnica
direktorja Metka Fošnarič.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbe: Mariborski vodovod, javno pod-
jetje, d.d., Jadranska c. 24, 2000 Maribor.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 1. 1999 ob 12.30, na sedežu naročni-
ka, Jadranska c. 24, 2000 Maribor – sejna
soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: znesek 1,800.000 SIT, akceptni
nalog z veljavnostjo do konca dobave.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: predmetni plačilni po-
goji so določeni v razpisni dokumentaciji.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponud-

nika storitev, finančno-poslovne in tehnične
sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik,
da mu bo priznana sposobnost: ponudnik mo-
ra predložiti potrdilo o poreklu ponujenega bla-
ga. Dokazilo o zastopstvu oziroma poslovnem
odnosu s svojim principalom.

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

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): izpol-
njevanje tehničnih zahtev in rešitev ter voz-
nih lastnosti, cena in plačilni pogoji, garan-
cijski pogoji in servisiranje.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu naročnika, kontaktna oseba Ludvik Zu-
pančič, dipl. inž., tel. 062/307-807.

Ta razpis v nobenem primeru ne zavezu-
je naročnika, da bi sprejel katerokoli popol-
no ponudbo niti v primeru, če je ta najcenej-
ša in najugodnejša.

16., 17.
Mariborski vodovod,

javno podjetje, d.d., Maribor
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ZJN-02-GD
Naročilo objave javnega razpisa

gradbenih del brez omejitev

Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
gradbenih del brez omejitev

Št. 153/98 Ob-8626

Razveljavitev
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

l. RS, št. 24/97) in določitve revizijske ko-
misije za javna naročila št.
019-189/98-1197-MR z dne 25. 11.
1998, objavljamo sklep o razveljavitvi po-
stopka javnega razpisa za izbiro izvajalca
brez omejitev za izgradnjo strojno tehnološ-
kega dela in elektroinštalacij na čistilni na-
pravi za KS Črenšovci

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Črenšovci, Prekmurske čete 20,
9232 Črenšovci, tel., faks 069/70-603.

2. Predmet sklepa: razveljavitev postop-
ka javnega razpisa za izbiro izvajalca brez
omejitev za izgradnjo strojno tehnološkega
dela in elektroinštalacij na čistilni napravi za
KS Črenšovci, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 63 z dne 18. 9. 1998;
Ob-6583.

3. Razlog za razveljavitev: postopek od-
daje javnega naročila razveljavljamo na pod-
lagi odločitve revizijske komisije za javna na-
ročila pod številko 019-189/98-1197-MR z
dne 25. 11. 1998.

Občina Črenšovci

Ob-8668
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljub-
ljana, faks 131-23-27.

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

3. Kraj izvedbe del: Aškerčeva 6, Ljub-
ljana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: strojne
instalacije (ogrevanje, vodovod, interna
kanalizacija, plinska instalacija, instala-
cija tehničnih plinov), izvedbe pri izgrad-
nji nadomestnega dvoriščnega prizidka
k stavbi Fakultete za farmacijo, Ašker-
čeva 7, Ljubljana in pridobitev uporab-
nega dovoljenja.

Ocenjena vrednost del v celoti:
70,000.000 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:

IRTAS, d.d., Opekarska 11, 1000 Ljublja-
na, tel. 339-234, faks 339-313.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 11. 12. 1998
do 18. 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
IRTAS, d.d., št. žiro računa
50100-601-52560, s pripisom “Farmaci-
ja”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
11. 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
– Strojne instalacije (ogrevanje, vodovod,
interna kanalizacija, plinska instalacija, in-
stalacija tehničnih plinov), Fakulteta za far-
macijo – Ne odpiraj”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 11. 1. 1999 ob
12. uri, v prostorih Ministrstva za šolstvo in
šport RS, Trubarjeva 5, Ljubjlana, 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
svojih 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 proraču-
na, 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 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:
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, 11. 1. 1999 do 12. ure.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so navedena v razpisni dokumentaciji – toč-
kovana (usposobljenost ponudnika za izva-
janje ponudbenih del: registracija, odločba
o upravljanju, matična in davčna številka,
reference zadnjih dveh let, roki, cena – naj-

nižja ni pogoj za izbiro, boniteta BON 1 in
BON 2 oziroma BON 3 (ne starejši od 30
dni) izvajalca in njegovih kooperantov, do-
kazilo o sposobnosti prevzema vseh razpi-
snih del, popolnost ponudbe in druga meri-
la 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

Ob-8669
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljub-
ljana, faks 131-23-27.

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

3. Kraj izvedbe del: Aškerčeva 6, Ljub-
ljana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: strojne
instalacije (prezračevanje s podhlajeva-
njem), izvedbe pri izgradnji nadomest-
nega dvoriščnega prizidka k stavbi Fa-
kultete za farmacijo, Aškerčeva 7, Ljub-
ljana in pridobitev uporabnega dovolje-
nja.

Ocenjena vrednost del v celoti:
102,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: da.
(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:
IRTAS, d.d., Opekarska 11, 1000 Ljublja-
na, tel. 339-234, faks 339-313.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 11. 12. 1998
do 18. 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
IRTAS, d.d., št. žiro računa
50100-601-52560, s pripisom “Farmaci-
ja”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
11. 1. 1999 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: IRTAS, d.d., Opekarska 11,
1000 Ljubljana. Zapečatene kuverte morajo
biti jasno označene z napisom: “Ponudba –
Strojne instalacije (prezračevanje s pohlajeva-
njem), Fakulteta za farmacijo – Ne odpiraj”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 11. 1. 1999 ob
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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
svojih obveznosti v postopku javnega naro-
čanja (Ur. l. RS, št. 73/97).

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: rok plačila mesečnih situacij je 60 dni
po njeni potrditvi s strani nadzornega or-
gana 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 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:
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, 11. 1. 1999 do 12. ure.

15. Merila za dodelitev naročila, teža
in način uporabe meril (21. člen ZJN):
merila so navedena v razpisni dokumenta-
ciji – točkovana (usposobljenost ponudni-
ka za izvajanje ponudbenih del: registra-
cija, odločba o upravljanju, matična in
davčna številka, reference zadnjih dveh
let, roki, cena – najnižja ni pogoj za izbi-
ro, 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. 233/1850-60 Ob-8670
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Maribor, Mestna upra-
va, za katero vodi investicijo Komunalna di-
rekcija, Odsek za gospodarske javne služ-
be Maribor, kont. oseba Juratič Alenka, Slo-
venska 40, 2000 Maribor, tel. 2201-415,
faks 226-551, soba št. 106/I, 108/I.

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

3. Kraj izvedbe del: MČ Studenci po uli-
cah: Čanžekova, Jocova in Ul. Pohorskega
bataljona.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: MČ Studen-
ci – izgradnja kanalizacije z ureditvijo
cest, hišnih priključkov in gradbena dela
za sanacijo vodovoda po ulicah:

– Čanžekova 110 m ∅ 30,
– Jocova 152 m ∅ 30,
– Ul. Pohorskega bataljona 266 m ∅ 30.
Ocenjena vrednost del: 33 mio SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 15. 3. 1999,
dokončanje del 30. 5. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munalna direkcija, odsek za gospodarske
javne službe Maribor, Slovenska 40, 2000
Maribor, soba 106 ali 108/I.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 8. 1. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: 10.000 SIT, z virmanom ali po-
ložnico na ŽR št. 51800-840-070-62233.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 1. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunalna direkcija, Slo-
venska 40, 2000 Maribor, soba 210/II.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 1. 1999 ob 8. uri, Komunalna direkci-
ja, Slovenska 40, 2000 Maribor, sejna so-
ba/II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% od vrednosti ponujenih del. Trajanje
garancije 40 dni po sprejetju sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačila v skladu z navodilom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 1/98).

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pravni status ponudni-
ka d.d. ali d.o.o. ali s.p. Finančno-poslovne
in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik, bodo navedene v razpisni
dokumentaciji.

13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 15. 1. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): refe-
rence 50, cena po enoti mere 30, kvaliteta
(reklamacije za izvedena dela) 20.

16., 17., 18.
Mestna občina Maribor

Komunalna direkcija

Št. 233/1850-55 Ob-8671
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Maribor, Mestna upra-
va, za katero vodi investicijo Komunalna di-
rekcija, Odsek za gospodarske javne službe
Maribor, kont. osebi mag. Škerbinek Boris,
dipl. inž. gr., Juratič Alenka, Slovenska 40,

2000 Maribor, tel. 2201-412, 2201-415,
faks 226-551, soba št. 108/I, 106/I.

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

3. Kraj izvedbe del: MČ Pobrežje po uli-
cah: Ulica Obnove, Trstenjakova in Stranska.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: MČ
Pobrežje – izgradnja kanalizacije z ure-
ditvijo cest, hišnih priključkov in grad-
bena dela za izgradnjo plinovoda in sa-
nacijo vodovoda ter montažna dela za
izgradnjo plinovoda po ulicah:

– Ul. Obnove 155 m ∅ 30,
– Trstenjakova 160 m ∅ 30,
– Stranska 64 m ∅ 30.
Ocenjena vrednost del: vsa gradbena

dela 25 mio SIT.
Montažna dela po vseh treh ulicah PE ∅

150, ocenjena vrednost 8,5 mio SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 15. 3. 1999,
dokončanje del 30. 5. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munalna direkcija, odsek za gospodarske
javne službe Maribor, Slovenska 40, 2000
Maribor, soba 106 ali 108/I.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 8. 1. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: 10.000 SIT, z virmanom ali po-
ložnico na ŽR št. 51800-840-070-62233.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 1. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunalna direkcija, Slo-
venska 40, 2000 Maribor, soba 210/II.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 1. 1999 ob 8. uri, Komunalna direkcija,
Slovenska 40, 2000 Maribor, sejna soba/II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% od vrednosti ponujenih del. Trajanje
garancije 40 dni po sprejetju sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačila v skladu z navodilom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 1/98).

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pravni status ponudni-
ka d.d. ali d.o.o. ali s.p. Finančno-poslovne
in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik, bodo navedene v razpisni
dokumentaciji.

13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 15. 1. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): refe-
rence 50, cena po enoti mere 30, kvaliteta
(reklamacije za izvedena dela) 20.

16., 17., 18.
Mestna občina Maribor

Komunalna direkcija
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Št. 35004-7/98 Ob-8672
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Murska Sobota, Kar-
doševa 2, 9000 Murska Sobota, faks
069/21-861.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Černelavci.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
nja kolesarske steze Černelavci; ocenje-
na vrednost 29,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: februar 1999–
marec 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Od-
delek za infrastrukturo, okolje in prostor ter
gospodarske javne službe, pri Jožici Viher,
soba št. 20.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT na ŽR
št. 51900-630-7601.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 1. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Murska So-
bota, Kardoševa 2, II. nadstropje, soba
št. 20.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za gradnjo kolesarske steze Černelavci”.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 1. 1999 ob 13. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija na prvi poziv v vrednosti
1,000.000 SIT, v času trajanja 90 dni.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila v roku 60 dni od potrditve situacije
od strani nadzornega organa naročnika.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpi-
sana dela oddal v paketu enemu izvajalcu,
ki lahko angažira kooperante, skladno s po-
goji iz razpisne dokumentacije.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti dokazilo o regi-
straciji in odločbo, da izpolnjuje pogoje za
opravljanje dejavnosti, dokumentacijo, iz ka-
tere je razvidna njegova strokovnost in refe-
rence s področja predmeta naročila, podat-
ke o kadrovski strukturi delavcev, podatke
o opremljenosti (osnovna sredstva) za oprav-
ljanje tovrstnih del.

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: 11. 1. 1999 od 13.
ure naprej, po tem roku lahko naročnik vnov-
či garancijo za resnost ponudbe, kolikor bo
ponudnik izbran kot najugodnejši in bo po-
nudbo umaknil ali spremenil pogoje iz nje.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v razpi-
sni dokumentaciji bodo skladno z 21. čle-
nom ZJN natančneje opredeljena, izhodiš-
ča za izbor najugodnejšega ponudnika pa
bodo: ponujena cena, rok izvedbe, plačilni
pogoji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Nada Cvetko-Török, dipl. inž. gr.,
tel. 069/22-617, ali Jožica Viher,
tel. 069/31-000.

17., 18.
Mestna občina Murska Sobota

Št. 353-18/97-98 Ob-8673
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330
Piran, faks 066/746-305.

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

3. Kraj izvedbe del: Piran.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: uredi-
tev pešpoti Piran–Fiesa. Skupna ocenje-
na vrednost vseh del je 8,000.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: vse skupaj.

(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: upoštevane bodo
le ponudbe po osnovnem popisu oziroma
predračunu in pogojih iz razpisne dokumen-
tacije.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni rok
za pričetek del je januar 1999, rok za do-
končanje del je april 1999, čas izvedbe del
je 70 koledarskih dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo Urada za občinsko premoženje in
gospodarske javne službe Občine Piran,
Tartinijev trg 2, 6330 Piran, soba št. 8.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 22. 12. 1998 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
Občine Piran, 51410-637-20808, s pripi-
som: za javni razpis za ureditev pešpoti Pi-
ran–Fiesa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 1. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: tajništvo Urada za občinsko
premoženje in gospodarske javne službe
Občine Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran,
soba št. 8.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 1. 1999 ob 9. uri, mala sejna dvorana
Občine Piran.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ob dostavi ponudbe v sklo-
pu ponudbene dokumentacije predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v viši-

ni 10% vrednosti od ponudbene vrednosti,
ki jo nudi po tem razpisu, veljavno do izteka
opcije ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeno v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpi-
sana dela oddal v paketu enemu izvajalcu,
ki lahko angažira podizvajalce skladno s po-
goji iz razpisne dokumentacije.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo, zahteva-
no po razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo
umakniti ponudbo do izteka opcije ponudbe.

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

– znesek ponudbe,
– plačilni pogoji,
– fiksnost ponudbene cene,
– garancijski rok,
– reference ponudnika.
Merila so razvrščena glede na pomem-

bnost ob ocenjevanju. Najnižja cena ni po-
goj za najugodnejšo ponudbo.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na Ura-
du za občinsko premoženje in gospodarske
javne službe Občine Piran, Tartinijev trg 2,
6330 Piran.

17., 18.
Občina Piran

Št. 937/98 Ob-8698
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestni muzej Ljubljana, Gosposka
15, Ljubljana, faks 061/222-946, tel.
061/222-930.

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

3. Kraj izvedbe del: Devinska 3–5, Tr-
novo, Ljubljana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: ogre-
vanje, prezračevanje in klimatizacija
prostorov s potrebnimi gradbenimi in
drugimi obrtniškimi deli; ocenjena vred-
nost je 14,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantne rešitve ne
smejo spreminjati projektiranega sistema
ogrevanja in klimatiziranja prostorov.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek del je marec 1999, dokončanje april
1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mest-
ni muzej Ljubljana, Gosposka 15, Ljubljana,
Irena Veselko, tel. 222-930 ali 126-35-67.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 21. 12. 1998,
od 8. do 15. ure.
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(c)
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbo: do četrtka, 21. januarja
1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestni muzej Ljubljana, Gos-
poska 15, 1000 Ljubljana, z oznako “Ne
odpiraj – ponudba za klimatizacijo”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
v četrtek, 21. januarja 1999 ob 12.15, v
sejni sobi muzeja/IV. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
naročnik bo zahteval bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 10% vrednosti po-
nudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik bo delo plačeval na podlagi zača-
snih situacij v obsegu izvedenih del, rok
plačila 30 dni. Naročnik predplačil ne bo
dajal.

12., 13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-

rejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko po-
nudbo umaknejo v roku 24 ur po odpiranju.

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

– ponudbena cena 60%,
– kadrovska zasedba 20%,
– reference 20%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ogled prostorov je možen 16. in 17.
12. 1998, od 10. do 12. ure, na kraju
samem, po predhodnem dogovoru z Ireno
Veselko.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena: ni
bilo.

18.
Mestni muzej Ljubljana

Ob-8701
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za gospodarske javne služ-
be in promet, Trg MDB 7, Ljubljana, faks
061/12-59-268.

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

3. Kraj izvedbe del: Ljubljana.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja objektov na Grajskem griču – Šance.

Ocenjena vrednost celote je
30,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe je
120 dni po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za gospodarske javne službe in
promet, Trg MDB 7, Ljubljana, Odsek za
komunalo – Referat za vzdrževanje, kon-
taktna oseba Teja Šuklje, soba 412/IV,
tel. 061/221-554.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 30. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT za razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko poravnajo z vir-
manom na ŽR št. 50100-845-50358.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 1. 1999 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za gospodarske
javne službe in promet, Odsek za komunalo
– Referat za vzdrževanje, Trg MDB 7, 1000
Ljubljana, soba 412/IV.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za sanacijo objektov na Grajskem griču –
Šance”. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. 1. 1999 ob
10. uri, na naslovu: Mestna občina Ljublja-
na, Mestna uprava, Oddelek za gospodar-
ske javne službe in promet, Trg MDB 7,
Ljubljana, sejna soba 215/II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% od vrednosti ponudbe, ki mora veljati
vsaj 45 dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
po določilih vzorčne pogodbe iz razpisne
dokumentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo, zahteva-
no po razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 7. 3. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni naj-
kasneje do 5. 2. 1999.

17., 18.
Mestna občina Ljubljana

Mestna uprava
Oddelek za gospodarske

javne službe in promet

Ob-8702
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za gospodarske javne služ-
be in promet, Trg MDB 7, Ljubljana, faks
061/12-59-268.

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

3. Kraj izvedbe del: Ljubljana.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-

benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: ob-
nova Šubičeve in dela Prešernove ce-
ste.

Ocenjena vrednost celote je
20,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe je
120 dni po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za gospodarske javne službe in
promet, Trg MDB 7, Ljubljana, Odsek za
komunalo – Referat za vzdrževanje, kon-
taktna oseba Teja Šuklje, soba 412/IV,
tel. 061/221-554.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 30. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT za razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko poravnajo z vir-
manom na ŽR št. 50100-845-50358.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 1. 1999 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za gospodarske
javne službe in promet, Odsek za komunalo
– Referat za vzdrževanje, Trg MDB 7, 1000
Ljubljana, soba 412/IV.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za obnovo Šubičeve in dela Prešernove ce-
ste”. Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. 1. 1999 ob
9. uri, na naslovu: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za gospodarske
javne službe in promet, Trg MDB 7, Ljublja-
na, sejna soba 215/II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% od vrednosti ponudbe, ki mora veljati
vsaj 45 dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
po določilih vzorčne pogodbe iz razpisne
dokumentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo, zahteva-
no po razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 7. 3. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni naj-
kasneje do 5. 3. 1999.

17., 18.
Mestna občina Ljubljana

Mestna uprava
Oddelek za gospodarske

javne službe in promet
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Ob-8704
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JP Termoelektrarna Brestanica,
d.o.o., CPB 18, 8280 Brestanica, telefaks
0608/22-262.

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

3. Kraj izvedbe del: JP TEB, d.o.o., CPB
18, 8280 Brestanica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: posta-
vitev PT 2×114 MW v TE Brestanica –
gradbena dela, v ocenjeni vrednosti 950
mio SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 1. 3. 1999, 1.
10. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Termoelektrarna Brestanica, d.o.o., CPB 18,
8280 Brestanica, Miran Ribič, dipl. inž. str.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. 12. 1998 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 50.000 SIT, ŽR št.
51600-601-10014.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 1. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: JP Termoelektrarna Bresta-
nica, d.o.o., CPB 18, 8280 Brestanica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 1. 1999 ob 12.05, v prostorih JP Ter-
moelektrarne Brestanica, d.o.o., CPB 18,
8280 Brestanica.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% orientacijske vrednosti javnega naročila.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
60 dni.

12., 13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 30. 5. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– najnižja cena in druga merila, navede-

na v razpisni dokumentaciji,
– izločilni kriterij je nespoštovanje rokov,
– upoštevane bodo preference za do-

mače ponudnike v višini 10%.
16.
17. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 15. 6. 1998.
18.

Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.

Ob-8736
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JP Komunala Novo mesto, d.o.o.,
Rozmanova ul. 2, 8000 Novo mesto,
tel. 068/321-514, telefaks 068/324-115.

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

3. Kraj izvedbe del: Krajevna skupnost
Bučna vas.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja črpališča na kanalizacijskem omrež-
ju KS Bučna vas; ocenjena vrednost javne-
ga naročila: 7,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
2. 2. 1999, konec del 2. 3. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Komunala Novo mesto, d.o.o., Rozmanova
ul. 2, 8000 Novo mesto, kont. oseba An-
dreja Gorše.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 7. 1. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 20.000
SIT na ŽR JP Komunala Novo mesto, d.o.o.,
št. 52100-601-11459, pri Agenciji za pla-
čilni promet Novo mesto, z navedbo “Javni
razpis za črpališče v Bučni vasi”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 1. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: JP Komunala Novo mesto,
d.o.o., Rozmanova ul. 2, 8000 Novo me-
sto, kont. oseba Andreja Gorše.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 1. 1999 ob 8. uri, JP Komunala Novo
mesto, d.o.o., Rozmanova ul. 2, 8000 No-
vo mesto, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% ocenjene vrednosti javnega naročila.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
pogoji, opredeljeni v razpisni dokumentaciji
in pogodbi.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: vse pravne oblike,
skladno z zakonom o gospodarskih druž-
bah.

13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe:
do 14. 3. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ustrez-
ne reference, sposobnost in usposobljenost
ponudnika dela izvesti kot javno naročilo
zahteva, ekonomsko najugodnejša ponud-
ba.

16., 17., 18.
JP Komunala Novo mesto, d.o.o.

Št. 62/06-98 Ob-8737
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Okolje, d.o.o., Piran,
Fornače 33, tel. 066/21-750-34,
066/21-750-30, faks 066/217-5015.

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

3. Kraj izvedbe del: Piran.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
va stanovanjsko-poslovnega objekta Ul.
Svobode 26–Goriška 4, Piran, in sicer

vključujoč gradbeno obrtniška dela,
elektro instalacije ter strojne instalaci-
je. Ocenjena vrednost naročila je
45,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudnik se mora držati popi-
snih postavk v razpisni dokumentaciji, va-
riantne ponudbe ne bodo upoštevane.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek del januar 1999, dokončanje del junij
1999, čas izvedbe del 180 dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Okolje, d.o.o., Fornače 33, Pi-
ran, Investicijsko-tehnični sektor.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 23. 12. 1998.

(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
št. 51410-601-12921, s pripisom “razpis
Ul. Svobode–Goriška”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. januar 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Javno podjetje Okolje,
d.o.o., Piran, prevzemnik tajništvo uprave,
Fornače 33, Piran. Zapečatene kuverte mo-
rajo biti jasno označene z napisom “Ne od-
piraj – Ponudba za Ul. Svobode 26–Goriš-
ka 4”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 1. 1999 ob 12. uri, sejna soba uprave,
na naslovu Fornače 33, Piran.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti naročniku us-
trezne bančne garancije v skladu z razpisni-
mi pogoji.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilni rok je 60 dni od potrjenega računa
oziroma situacije, zadnjih 10% pogodbene
vrednosti si naročnik zadrži do uspešno
opravljenega prevzema del oziroma do od-
prave morebitnih napak.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno javno naročilo: sklenjena pogod-
ba.

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 izpolnjevati pogoje, opre-
deljene v 40. členu ZJN.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 4. 1. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponuje-
na cena, finančni pogoji in druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo samo
pismeno na naslovu pod 1. točko.

17., 18.
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o.
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Ob-8738
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Komunala Trbovlje,
Savinjska cesta 11a, 1420 Trbovlje, faks
0601/27-592.

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

3. Kraj izvedbe del: plato toplarne Polaj
v Trbovljah.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija toplarne Polaj II. faza, ki obse-
ga dva sklopa:

a.a. rušitev dveh kotlov na premog tip
VKSR 15 TPK Zagreb,

a.b. dobava in montaža enega kotla
na plin, moči 10 MW (potrebna gradbe-
na dela, strojna oprema in elektro opre-
ma).

Ocenjena vrednost celotnega naročila je
180,000.000 SIT.

Ocenjena vrednost posameznih sklopov:
a.a. rušitvena dela 19,000.000 SIT,
a.b. dobava in montaža kotla

161,000.000 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: ponudba lahko obsega
izvedbo samo enega sklopa.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: sprejemljive so sa-
mo variante, ki so predvidene v razpisni do-
kumentaciji.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik ne more ponuditi svo-
je variante.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe:

a) rušitvena dela od 1. marca 1999 do
30. marca 1999,

b) dobava in montaža kotla od 1. aprila
1999 do 30. novembra 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o., kont.
oseba Ivi Lanišnik, tel. 0601/53-100, faks
0601/27-592, tajništvo podjetja.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 24. decembra
1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:

– cena razpisne dokumentacije je
30.000 SIT,

– upoštevana bodo nakazila na ŽR
52700-601-11576, pri APP Podružnica Tr-
bovlje, ali gotovinska vplačila na blagajni JP
Komunale Trbovlje, d.o.o.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 1. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Javno podjetje Komunala Tr-
bovlje, d.o.o., Savinjska cesta 11a, 1420
Trbovlje, v tajništvo podjetja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. januarja
1999 ob 13. uri, na naslovu: Javno podjetje
Komunala Trbovlje, d.o.o., Savinjska cesta
11a, 1420 Trbovlje, v sejni sobi.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% vrednosti po-
nudbe, katere veljavnost mora biti do 12.
marca 1999.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
nudimo avans v višini 10% pogodbene vred-
nosti.

Pričakujemo 90% kredita na rok 5 let.
Obračun po mesečnih situacijah.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti

skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu s 40. členom ZJN. Detajlno je to
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po preteku roka
za oddajo ponudbe, to je 12. januar 1999,
po 12. uri.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): so na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

16.
17. Datum predhodne objave namere o

naročilu ali navedba če je bila objavljena:
Ur. l. RS, št. 51 z dne 17. 7. 1998.

18.
Javno podjetje

Komunala Trbovlje, d.o.o.

Št. 35335/024-1850-62 Ob-8754
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Maribor, Ulica heroja
Staneta 1, 2000 Maribor.

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

3. Kraj izvedbe del: javni drevoredi in
javne zelenice ob javnih prometnih površi-
nah na območju Mestne občine Maribor.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: vzdrže-
vanje in varstvo javnih zelenih površin v
Mestni občini Maribor – javni drevoredi
in javne zelenice ob javnih prometnih
površinah.

Predvidena količina je 32,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudniki lahko po-
nudijo del razpisanih storitev, ki tvorijo za-
ključeno celoto.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden pri-
četek del: januar 1999, čas izvajanja: eno
leto.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ko-
munalna direkcija, Odsek za gospodarske
javne službe, Slovenska ulica 40, 2000 Ma-
ribor, soba 107/I.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 22. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nadomestila za materialne

stroške razpisne dokumentacije: na žiro ra-
čun št. 51800-840-070-62233 – drugi pri-
hodki za komunalno dejavnost – z virma-
nom v znesku 4.000 SIT.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 12. 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Komunalna direkcija, Slo-
venska ulica 40, 2000 Maribor, soba 210/II
(vložišče).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 12. 1998 ob 10. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
plačilo po situacijah v skladu z razpisnimi
pogoji. Rok plačila: 30 dni od dneva izstavi-
tve situacije. Avansa ni.

11.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti

skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik je lahko gos-
podarska družba ali samostojni podjetnik,
ki je registriran za razpisano dejavnost v
skladu z javnim naročilom v Sloveniji. Na-
ročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil po-
godbo. V ponudbeni dokumentaciji mora
biti priložen spisek podizvajalcev in navede-
na pravna oblika odnosa med njimi.

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:

a) dokazilo pristojnega organa o registra-
ciji ponudnika za dejavnost, v katero sodi
izvajanje javnega naročila in ki na dan odpi-
ranja ponudb ni starejše od 60 dni;

b) odločba pristojnega organa o izpol-
njevanju z zakonom določenih pogojev za
opravljanje razpisane dejavnosti, ki je pred-
met javnega naročila;

c) potrdilo, da ponudnik ni v izgubi, da ni
plačilno nezmožen oziroma nelikviden:

– za pravne osebe: potrdilo Agencije RS
za plačilni promet: BON 1 in BON 2, ki ni
starejši od 30 dni,

– za samostojne podjetnike: davčna na-
poved za leto 1997 in potrdilo banke o
povprečnem stanju na žiro računu v zadnjih
treh mesecih;

d) reference ponudnika – podobne sto-
ritve, ki jih je ponudnik izvedel kot glavni
izvajalec ali podizvajalec v zadnjih treh letih,
najmanj pa v zadnjih dveh letih; navesti tudi
vrednost del;

e) seznam podizvajalcev za posamezne
vrste del, potrdila o registraciji podizvajal-
cev in seznam referenc (s področja razpisa-
ne dejavnosti), za vsakega podizvajalca po-
sebej za zadnji dve leti, s priloženimi po-
godbami o skupnem nastopu ali izjava po-
nudnika, da bo vsa razpisana dela izvršil z
lastnimi kapacitetami;

f) seznam tehnične opreme, s katero raz-
polaga ponudnik in je potrebna za opravlja-
nje razpisane dejavnosti.

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

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

– ponudbena cena: 40%,
– reference ponudnika: 30%,
– boniteta ponudnika: 10%,
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– kadrovska struktura: 10%,
– tehnična oprema, potrebna za oprav-

ljanje razpisane dejavnosti: 5%,
– celovitost ponudbe: 5%.
Obrazložitev je podana v razpisni doku-

mentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: podaja jih kontaktna oseba Alenka
Ušen, na naslovu: Komunalna direkcija, Od-
sek za gospodarske javne službe, Sloven-
ska ulica 40, faks 226-551, tel. 22-010
(med 8. in 12. uro).

17., 18.
Mestna občina Maribor

Mestna uprava
Komunalna direkcija

Št. 9/1-98 Ob-8791
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rižanski vodovod Koper, 6000 Ko-
per, Ulica 15. maja 13, tel. 066/4860; faks
066/486-120.

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

3. Kraj izvedbe del: zaselka Rožar in Ste-
pani (KS Črni kal).

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
va vodovoda Rožar – Stepani, dolžina
cevovoda LŽ ∅∅∅∅∅ 100 mm je 600 m, oce-
njena vrednost del je 10,000.000 SIT (vred-
nost gradbenih in montažnih del).

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudba samo za
gradbena dela ali skupna ponudba za mon-
tažna in gradbena dela.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden pri-
četek del 15. 1. 1999, rok izvedbe je 50
koledarskih dni, datum dokončanja 6. 3.
1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumentaci-
jo na Rižanskem vodovodu Koper, tajništvo,
soba 101 – Ulica 15. maja 13, 6000 Koper.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 18. 12. 1998 do
13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumen-
tacije v višini 8.000 SIT ponudniki lahko
poravnajo na blagajni Rižanskega vodovoda
oziroma na ŽR Rižanskega vodovoda, št.
51400-601-11191.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: predložitev ponudbe je
5. 1. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Rižanski vodovod Koper, Uli-
ca 15. maja 13, Koper.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za izvedbo obnove vodovoda Rožar – Ste-
pani – javni razpis”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo 5. 1. 1999 ob 9.15, na
Rižanskem vodovodu.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti

ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v
vrednosti 5% od ponudbene vrednosti, z
veljavnostjo do izteka ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačila je po potrjenih mesečnih situa-
cijah v roku 60 dni.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
skladno z ZJN – 40. člen.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 5. 1. 1999
dalje.

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

– ponudbena cena,
– kompletnost ponudbe,
– rok izvedbe,
– garancija,
– usposobljenost.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: podrobnejše informacije ponudniki do-
bijo na Rižanskem vodovodu Koper, tel.
066/4860, pri Miri Stopar.

17., 18.
Rižanski vodovod Koper

Št. 6/98 Ob-8802
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.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Trnoveljska c. 2, Celje.
4. (a) Vrsta in obseg gradbenih del in

ocenjena vrednost: izdelava točkovnih te-
meljev za halo B.

Ocenjena vrednost: 15,000.000 SIT
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek takoj
po izbiri izvajalca, čas izvedbe 45 dni.

(a) Polni naslov službe, od katere se lah-
ko zahteva razpisna dokumentacija: Sklad
za razvoj obrti in podjetništva Celje, Trg celj-
skih 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: 14.,15. in 17. de-
cember 1998 od 8. do 11. ure.

(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: do 4. 1. 1999 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Sklad za razvoj obrti in pod-
jetništva 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:
4. 1. 1999 ob 10. uri na sedežu Sklada za
razvoj obrti in podjetništva Celje, Trg celj-
skih knezov 8, 3000 Celje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: akcept ali bančna garancija v viši-
ni 3% od ponudbene cene.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: navedeno v razpisni dokumentaciji.

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: navedeno v razpisni
dokumentaciji.

16., 17., 18.
Sklad za razvoj obrti
in podjetništva Celje

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

Št. 04-35-10266/2-98 Ob-8658
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Carinska uprava Republike Sloveni-
je, Šmartinska 130, Ljubljana, tel.
061/14-14-510, 061/140-10-55.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: predmet javnega naročila
je dobava 1.500 kilogramov carinske ži-
ce in 4,000.000 kom. carinskih zalivk
za potrebe carinske službe. Ocenjena
vrednost javnega naročila znaša
16,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: dobava carinske žice in
carinskih zalivk bo na lokaciji Carinske upra-
ve Republike Slovenije, Šmartinska 130,
Ljubljana.

5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št.
5/96, 78/97), zakon o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97), Carinski zakon (Ur. l. RS,
št. 1/95 in 28/95) in pravilnik o posebno-
stih carinskega nadzora glede na obliko
transprota (Ur. l. RS, št. 56/95).

(c)
6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 19. 1. 1999 do 30.
6. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: dipl.
ek. Barbara Gašperlin, Carinska uprava Re-
publike Slovenije, Šmartinska 130, Ljubljana,
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7. nadstr., soba 723, tel. 061/140-10-44,
int. 22-77 in 061/441-219.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 31. 12. 1998.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: 4. 1. 1999 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Carinska uprava Re-
publike Slovenije, Šmartinska 130, Ljub-
ljana, 7. nadst., vložišče – soba št. 719.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 1. 1999 ob 10. uri na Carinski
upravi Republike Slovenije, Šmartinska
130, Ljubljana, 11. nadst. sejna soba.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na:

12.1. bančna garancija v višini 10% od
vrednosti javnega razpisa oziroma dela jav-
nega razpisa, izplačljivo na prvi poziv z ve-
ljavnostjo 30 dni od izdaje sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika, kot garancijo
za resnost ponudbe.

12.2. izjava ponudnikove poslovne ban-
ke, da bo izdala po nalogu ponudnika ga-
rancijo v višini 10% pogodbene vrednosti,
izplačljivo na prvi poziv, brez ugovora, kot
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in odpravo napak, z veljavnost-
jo 6 mesecev po opravljeni dobavi.

13., 14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: kot v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 5. 3. 1999.

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

– usposobljenost in sposobnost ponud-
nika,

– cena,
– dobavni rok.
Merila so glede na pomen v postopku

ocenjevanja ponudb navedena po padajo-
čem vrstnem redu. Merilo pod 1. alineo je
izločitveni kriterij, kolikor naročnik ugotovi
neusposobljenost in nesposobnost ponud-
nika. Usposobljenost in sposobnost ponud-
nika se bosta ugotavljali na podlagi doku-
mentacije, ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije.

18., 19., 20.
Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Št. 640-19/98 Ob-8660
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Mestna občina Murska Sobota,
Kardoševa 2, Murska Sobota, faks št.
069/21-861.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): 18. člen ZJN – javni
razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:  izvajanje dnevnih pre-
vozov osnovnošolskih otrok iz Mestne
občine Murska Sobota v letu 1999,
orientacijska vrednost znaša 14,000.000
SIT za naslednje šole in relacije:

1. I. OŠ Murska Sobota Nemčavci–Martjanci–Murska Sobota
Kupšinci–Veščica–Černelavci–Murska Sobota

Polana–Černelavci–Murska Sobota
Markišavci–Murska Sobota

2. II. OŠ Murska Sobota Satahovci–Krog–Murska Sobota
3. III. OŠ Murska Sobota Rakičan–Murska Sobota
4. Vse osnovne šole v mestu Pušča–Murska Sobota
5. OŠ Bakovci Dokležovje–Bakovci.

4. Kraj izvedbe: Mestna občina Murska
Sobota.

5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: proračunsko obdobje
– 1 leto z možnostjo podaljšanja.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Murska Sobota, uprava, Kar-
doševa 2, pri strokovnem sodelavcu za izo-
braževanje Stvarnik Jožetu na Mestni občini
Murska Sobota.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 22. 12. 1998 do
11.30.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: 22. 12. 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Murska So-
bota, Kardoševa 2, Murska Sobota, Odde-
lek za gospodarske in negospodarske de-
javnosti Mestne občine Murska Sobota z
oznako “Ponudba – Ne odpiraj – Šolski pre-
vozi”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 12. 1998 ob 13. uri v sejni sobi Mestne
občine Murska Sobota – urad župana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe
vnovčljiva na prvi poziv v višini 5% razpisne
vrednosti.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: določeno v razpi-
sni dokumentaciji.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z zakonom o gospodarskih družbah.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 22. 12. 1998
od 13. ure naprej.

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

– kakovost in organizacija ponujene sto-
ritve,

– ponudbena cena,
– način povečanja cene,
– ugodnosti, kolikor jih nudi za učence na

rednih avtobusnih linijah ali morebitne
ugodnosti pri prevozih, ki so predmet razpisa,

– plačilni pogoji,
– pripravljenost za prevoze učencev iz-

ven rednih šolskih prevozov.
18. Druge informacije o naročilu: avto-

busi morajo učence pripeljati pred posa-
mezno šolo najpozneje ob 7.45, za vsako

relacijo je glede na število učencev potre-
ben po en avtobus, za relacijo Rakičan –
Murska Sobota pa dva avtobusna: za jutra-
nji prevoz učencev na isto uro je tako po-
trebnih osem avtobusov. Odvozi avtobusov
so vezani na dokončanje pouka posebej za
učence razredne stopnje od 1. do 4. razre-
da, ki končajo s poukom ob 11.45 in pose-
bej za učence od 5. do 8. razreda, ki kon-
čajo s poukom ob 13.45. Za posamezne
oddelke razredne stopnje OŠ I, ki imajo
pouk v 2. izmeni sta potrebna za prevoz
učencev ob 12. uri dva avtobusa in prav
tako za odvoz učencev ob 16.30 dva avto-
busa.

19., 20.
Mestna občina Murska Sobota

Št. 3574 Ob-8661
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Srednja trgovska šola Ljubljana, Po-
ljanska 28a, Ljubljana, tel. 061/310-296,
telefaks 061/1313-285.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: računovodske storitve,
ocenjena vrednost 6,500.000 SIT na leto.

4. Kraj izvedbe: v prostorih Srednje tr-
govske šole Ljubljana, Poljanska cesta 28a,
Ljubljana.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: izvedba naročila z zakonom ni
rezervirana za specifičen poklic, če ponud-
nik izpolnjuje vse zahteve razpisne doku-
mentacije in je registriran za opravljanje na-
vedenih storitev.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih, odredba o obvezni
vsebini razpisne in ponudbene dokumenta-
cije, računovodski standardi, zakon o raču-
novodstvu in drugi predpisi na področju fi-
nančnega poslovanja.

(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.

(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. 3. 1999,
zaključek 28. 2. 2000.
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9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Srednja trgovska šola Ljubljana, Poljanska
28a, Ljubljana, tajništvo – soba 132. I. nad-
str. pri Zofiji Kalinger.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak dan od dne-
va objave javnega razpisa do dne 24. 12.
1998 od 10. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno pred dvigom plačati 5.000 SIT
na žiro račun 50101-603-45629 pri Agen-
ciji za plačilni promet, Miklošičeva, Ljublja-
na, kar ponudnik dokaže z virmanom ali
splošno položnico.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 31. 12. 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbo je treba predložiti
v originalu in 1 kopiji, zapečateni ovojnici z
jasno oznako “Ne odpiraj – Ponudba za
računovodske storitve”, osebno na sedežu
naročnika do 24. 12. 1998 do 12. ure ali
priporočeno s povratnico po pošti na naslov
Srednja tgovska šola Ljubljana, Poljanska
28a, Ljubljana, tajništvo šole, do 31. 12.
1998 do 12. ure.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 1. 1999 ob 11. uri v sejni sobi št. 102 v
I. nadst. na naslovu naročnika Srednja tr-
govska šola Ljubljana, Poljanska 28a, Ljub-
ljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo v ponudbi predložiti banč-
no garancijo za resnost ponudbe v višini
10% od vrednosti javnega naročila z veljav-
nostjo do 60 dni po datumu izdaje sklepa o
izbiri.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačila se izvajajo
v skladu z določili zakona o izvrševanju pro-
računa Republike Slovenije in navodil o izvr-
ševanju proračuna v skladu z razpisno do-
kumentacijo, s tem, da izvajalec in naročnik
za del plačila pobotata najemnino za prosto-
re naročnika, v katerih bo izvajalec izvajal
predmet javnega naročila. Ostali pogoji pla-
čil so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: samostojni izvajalec.

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

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

– izkažejo finančno zmožnost,
– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposlene delavce ter

ostale strokovne delavce,
– ostala dokazila in izjave, kot jih zahte-

va razpisna dokumentacija.
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):

– razmerje cena/kvaliteta storitve/obseg
izvedene storitve za določeno ceno ter ostali
komercialni pogoji – 5 točk,

– dosedanje izkušnje, reference pred-
vsem na področju predmeta javnega razpi-
sa – obseg in trajanje izvajanja storitve pri
enem naročniku – prednost imajo ponudni-
ki, ki so že izvajali predmet javnega naročila
za več vzgojno-izobraževalnih zavodov – 4
točke,

– kadrovska struktura in strokovne refe-
rence zaposlenih, udeležba na ustreznih se-
minarjih – 3 točke,

– stalnost zaposlenih delavcev – 3 toč-
ke,

– finančna likvidnost v zadnjih 6 mese-
cih – 3 točke.

Najcenejši ponudnik ni nujno
najugodnejši.

Naročnik ne bo upošteval preference za
domače ponudnike.

18. Druge informacije o naročilu: ponud-
niki bodo o izidu razpisa obveščeni do 20.
1. 1999. Ponudniki so dolžni predmet jav-
nega naročila izvajati v prostorih naročnika
in z osnovnimi sredstvi ter programskim
orodjem naročnika, v skladu s pogoji, dolo-
čenimi v razpisni dokumentaciji.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 30. 10. 1998 pod
št. 3172-II, Ob-7711, objava o izidu pa dne
11. 12. 1998.

Srednja trgovska šola Ljubljana

Št. 3573 Ob-8662
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Srednja trgovska šola Ljubljana, Po-
ljanska 28a, Ljubljana, tel. 061/310-296,
telefaks 061/1313-285.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: čiščenje šolskih in po-
slovnih prostorov, ocenjena vrednost
6,700.000 SIT na leto.

4. Kraj izvedbe: šolski in poslovni pro-
stor Srednje trgovske šole Ljubljana, Po-
ljanska cesta 28a, Ljubljana.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: izvedba naročila z zakonom ni
rezervirana za specifičen poklic, če ponud-
nik izpolnjuje vse zahteve razpisne doku-
mentacije, je usposobljen za izvajanje del
čiščenja šolskih in poslovnih prostorov, ima
ustrezno število delavcev za izvajanje red-
nega čiščenja, globinskih čiščenj in izdela-
vo zaščitnih premazov in je registriran za
opravljanje navedenih storitev.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih, odredba o obvezni
vsebini razpisne in ponudbene dokumenta-
cije, predpisi o varstvu pri delu.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: naved-

ba strokovne kvalifikacije osebja pravne ose-
be ponudnika je obvezni del razpisne doku-
mentacije.

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.

(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. 3. 1999,
zaključek 31. 12. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Srednja trgovska šola Ljubljana, Poljanska
28a, Ljubljana, tajništvo – soba 132. I. nad-
str. pri Zofiji Kalinger.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak dan od dne-
va objave javnega razpisa do dne 24. 12.
1998 od 10. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno pred dvigom plačati 5.000 SIT
na žiro račun 50101-603-45629 pri Agen-
ciji za plačilni promet, Miklošičeva, Ljublja-
na, kar ponudnik dokaže z virmanom ali
splošno položnico.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 31. 12. 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbo je treba predložiti
v originalu in 1 kopiji, zapečateni ovojnici z
jasno oznako “Ne odpiraj – Ponudba za
storitve čiščenja”, osebno na sedežu naroč-
nika do 24. 12. 1998 do 12. ure ali pripo-
ročeno s povratnico po pošti na naslov Sred-
nja tgovska šola Ljubljana, Poljanska 28a,
Ljubljana, tajništvo šole, do 31. 12. 1998
do 12. ure.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 1. 1999 ob 9. uri v sejni sobi št. 102 v I.
nadst. na naslovu naročnika Srednja trgov-
ska šola Ljubljana, Poljanska 28a, Ljublja-
na.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo v ponudbi predložiti banč-
no garancijo za resnost ponudbe v višini
10% od vrednosti javnega naročila z veljav-
nostjo do 60 dni po datumu izdaje sklepa o
izbiri.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačila se izvajajo
v skladu z določili zakona o izvrševanju pro-
računa Republike Slovenije in navodil o izvr-
ševanju proračuna v skladu z razpisno do-
kumentacijo. Ostali pogoji plačil so oprede-
ljeni v razpisni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: samostojni izvajalec.

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:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be in zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje po-
goje:
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– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

– izkažejo finančno zmožnost,
– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposlene delavce ter

ostale strokovne delavce,
– ostala dokazila in izjave, kot jih zahte-

va razpisna dokumentacija.
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):

– razmerje cena/kvaliteta storitev/obseg
izvedene storitve za določeno ceno ter ostali
komercialni pogoji – 5 točk,

– dosedanje izkušnje, reference pred-
vsem na področju predmeta javnega razpi-
sa – obseg in trajanje izvajanja storitev pri
enem naročniku – 4 točke,

– kadrovska struktura in strokovne refe-
rence zaposlenih, usposobljenost za strojno
čiščenje – 3 točke,

– stalnost zaposlenih delavcev – 3 točke,
– finančna zmožnost v zadnjih 6 mese-

cih – 3 točke,
– uporaba ekološko neoporečnih čistil

– 2 točki,
– druga merila, določena v razpisni do-

kumentaciji.
Naročnik ima pravico pozvati ponudnike

na prezentacijo opravljanja storitve čiščenja
in oceniti ustreznost.

Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-
nejši.

Naročnik ne bo upošteval preference za
domače ponudnike.

18. Druge informacije o naročilu: ponud-
niki bodo o izidu razpisa obveščeni do
21. 1. 1999.

19., 20.
Srednja trgovska šola Ljubljana

Ob-8659
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Šentjur pri Celju, Mestni trg
10, Šentjur, telefaks 063/743-446.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgo-
ročnega in srednjeročnega plana Obči-
ne Šentjur pri Celju.

Ocenjena vrednsot naročila je
3,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Občina Šentjur pri Celju.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: izvedba naročila je v skadu z
zakonom o spremembah in dopolnitvah za-
kona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Ur. l. RS, št. 44/97) rezervirana za
dejavnost urbanističnega načrtovanja.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o urejanju prostora (Ur. l. SRS, št.
18/84, 15/89 in Ur. l. RS, št. 48/90).
Navodilo o vsebini in metodologiji izdelave

strokovnih podlag in prostorskih sestavin
planskih aktov občin.

Program priprave sprememb in dopolni-
tev prostorskih sestavin dolgoročnega druž-
benega plana Občine Šentjur pri Celju za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 in sred-
njeročnega družbenega plana Občine Šent-
jur pri Celju za obdobje 1986–1990 (Ur. l.
RS, št. 71/98).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: pravne ose-
be morajo navesti ime in strokovno kvalifika-
cijo oseb, odgovornih za izvedbo naloge.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik mora ponuditi vsa
razpisana dela.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso možne.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 13. 1. 1999.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: najmanj 6 mesecev.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Šentjur pri Celju, Mestni trg 10, Šent-
jur, na Oddelku za okolje in prostor ali v
tajništvu, vsak dan med delovnim časom.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 13. 1. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik ob dvigu razpisne
dokumentacije plača naročniku nadomestilo
za materialne stroške v višini 5.000 SIT, na
žiro račun Občine Šentjur pri Celju, št. žiro
računa je 50770-630-10243.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 15. 1. 1999 do
11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: tajništvo urada župana Obči-
ne Šentjur pri Celju, Mestni trg 10, Šentjur.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 1. 1999 ob 12. uri v mali sejni sobi
Občine Šentjur pri Celju, II. nadst. soba št.
48, Mestni trg 10, Šentjur.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
kot garancijo za resnost ponudbe mora po-
nudnik predložiti bančno garancijo v znesku
200.000 SIT in jo naročnik lahko vnovči,
kolikor ponudnik v opcijskem roku odstopi
od ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: opredeljeni v raz-
pisni dokumnetaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: izbrani izvajalec mora z
naročnikom skleniti pogodbo najkasneje v
roku 30 dni od pravnomočnosti sklepa o
izbiri najugodnejšega ponudnika.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora imeti registrirano dejavnost
urbnistično načrtovanje.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudnik lah-
ko odstopi od ponudbe do poteka roka za
oddajo ponudbe.

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

– cena,
– rok izvedbe,
– reference,
– ugodnosti.
18. Druge informacije o naročilu: obvez-

na računalniška izdelava grafičnih kart.
19. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: predhodna
objava namere o naročilu ni bila objavljena.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: še ni bil izpeljan javni razpis.

Občina Šentjur pri Celju

Št. 512/2834-1026 Ob-8745
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Obrežna 170, 2000 Maribor, faks 062/30-
05-685.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje storitev čiš-
čenja upravne stavbe Dravske elektrar-
ne Maribor, d.o.o., Obrežna 170 Mari-
bor in oskrba s pripadajočim materia-
lom, čistilnimi sredstvi in sredstvi za sa-
nitarije.

Ocenjena vrednost naročila znaša
15,000.000 SIT na letni ravni.

4. Kraj izvedbe: Dravske elektrarne Ma-
ribor, Obrežna 170, 2000 Maribor.

5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: dela se oddajo v celoti. Del-
ne ponudbe niso možne.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: od 1. 3. 1999 do 28.
2. 2002.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o., Obrež-
na 170, Maribor, vložišče – soba št. 016.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 15. 12. 1998
do 17. 12. 1998, med 8. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT na žiro račun
51800-601-28970.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 6. 1. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Dravske elektrarne Maribor,
d.o.o., Obrežna 170, Maribor, vložišče.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 1. 1999 ob 10. uri, Dravske elektrarne
Maribor, d.o.o., Obrežna 170, Maribor.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe; 5%
ponudbene vrednosti; veljavnost 90 dni.

13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti

skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 8. 1. 1999.

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

– cena 85%,
– reference 5%,
– usposobljenost 10%.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
18. Druge informacije o naročilu: podaja

jih kontaktna oseba naročnika Boris Gričar,
tel. 062/30-05-380, od 21. 12. 1998 do
23. 12. 1998, med 8. in 10. uro. Ogled
objekta je predviden 21. 12. 1998 ob 10. uri.

19., 20.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.

Št. 009768 Ob-8746
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JP Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Kre-
kov trg 10, Ljubljana, faks 061/317-851.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: monitoring kakovosti
podtalnice.

(a) Monitoring poteka na naslednjih od-
vzemnih mestih:

1. Brod, opuščen vodnjak,
2. Vodarna Kleče, vodnjak XI,
3. Vodarna Kleče, vodnjak XIV,
4. Vodarna Hrastje, vodnjak IV,
5. Vodarna Hrastje, vodnjak VIII,
6. Navje, limnigrafska vrtina,
7. Obrije, limnigrafska vrtina,
8. Moste, ind. Vodnjak Julon,
9. Zadobrova, limnigrafska vrtina,
10. Jarški prod, vodnjak I,
11. Vodarna Brest, V-7,
12. Vrtina Brezova noga, Vž-2.

(b) Izvajalec je dolžan:
– v letu 1999 dvakrat odvzeti vzorce

podtalnice na odvzemnih mestih iz tč. 3.a,
predvidoma v mesecih od maja do julija in
oktobra ali novembra 1999,

– priskrbeti vso potrebno opremo za
vzorčenje,

– priskrbeti ustrezno količino pravilno
očiščenje in pripravljene posode za vzorce,

– izvesti vzorčenje s svojimi delavci v
skladu s standardi,

– kvantitativno določiti mikrobiološke in
kemijske parametre po Tabelah A (2. del),
C in D (1. in 2. del) – Ur. l. RS, št. 46/97 in
dop.,

– izdelati oceno merilne negotovosti
uporabljenih preiskovalnih postopkov.

(c) Rezultati raziskav obsegajo:
– relacijsko bazo podatkov v obliki pre-

glednice v formatu MS Access,
– pisno poročilo z analizo rezultatov,
– izdelavo napovedi gibanja onesnaženj

glede na predhodne raziskave.
Ocenjena vrednost naročila: 6,000.000

SIT.
Naročnik bo v času vzorčenja zagotovil

spremstvo svojega predstavnika. Naročnik
bo izvajalcu omogočil dostop do vseh rele-
vantnih arhivskih podatkov.

4. Kraj izvedbe: vodovodno omrežje in
vodni viri v upravljanju JP Vodovod-Kanali-
zacija.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: navedena dela lahko opravljajo
gospodarske službe in zavodi, ki so poob-
laščeni za izvajanje preiskav pitne vode, ki
so del zagotavljanja zdravstvene ustreznosti
pitne vode in varnosti vodooskrbe (21. člen
pravilnika).

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
konska osnova je pravilnik o zdravstveni us-
treznosti pitne vode (Ur. l. RS, št. 46/97 in
dop.) in ustrezni strokovni standardi.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: ponudnik
mora navesti imena in stopnjo izobrazbe.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: oddajamo delo v celoti.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik daje po-
nudnikom navodila in normative za izvajanje
del.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od februarja 1999 do
februarja 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Krekov trg
10, Ljubljana, II. nadstropje, pri Simoni Jam-
nik in Francu Vizjaku, tel. 061/17-29-473.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 21. 12. 1998
od 8. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun št.
50100-601-11581, ali na naši blagajni na
Krekovem trgu 10 (od 8. do 13. ure) –
ponudnik mora ob dvigu razpisne dokumen-
tacije pustiti svoj naslov, tel., faks in priimek
in ime kontaktne osebe.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 11. 1. 1999 do
13. ure.

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

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 1. 1999 ob 11. uri, v sejni sobi (II.
nad.), Krekov trg 10.

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 500.000 SIT.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: navedeno v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba in ostala teh-
nična dokumentacija.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
točka 5.c.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: po 11. 1.
1999 do 13. ure.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): nave-
dena v razpisni dokumentaciji. Razpis je us-
pešen, če naročnik prejme dve veljavni po-
nudbi.

18. Druge informacije o naročilu: JP Vo-
dovod-Kanalizacija, d.o.o., Krekov trg 10,
Ljubljana, II. nadstropje, pri Simoni Jamnik
in Francu Vizjaku, tel. 061/17-29-473.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni.

20.
JP Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.

Ob-8752
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefak-

sa: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob želez-
nici 27, 1420 Trbovlje, faks 0601/26-090.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava udarnih plošč
za mline tip KSG 90.60 kotla OP 380 b
bloka 125 MW.

Vrednost naročila: 10,000.000 SIT.
4.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudba v kompletu.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: trajanje naročila je 3
mesece.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ter-
moelektrarna Trbovlje, d.o.o., Sektor vzdr-
ževanja naprav (Polona Leskovšek), Ob že-
leznici 27, Trbovlje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 6. 1. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 20.000 SIT, znesek je potrebno na-
kazati na ŽR št. 52700-601-11513.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe je potreb-
no predložiti najkasneje do 6. 1. 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe se predložijo v
TET, d.o.o., v Sektor vzdrževanja naprav,
Ob železnici 27, 1420 Trbovlje.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 6. 1. 1999, v prosto-
rih TET, ob 10.30.

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% vrednosti ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: opredeljeni v raz-
pisni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od 6. 1.
1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): opre-
deljena v razpisni dokumentaciji.

18., 19., 20.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.,

Trbovlje

Št. 363-126/98 Ob-8785
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Vlada Republi-
ke Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, faks
061/178-5579, po pooblastilu Ministrstva
za zdravstvo.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: najem opremljenih poslov-
nih prostorov, v okvirni skupni površini 437
m2, za uporabnika Ministrstvo za zdravstvo, v
območju ožjega centra Ljubljane, in sicer čim
bližje lokaciji Ministrstva za zdravstvo na Šte-
fanovi 5, vključno s 6 zunanjimi parkirnimi
mesti in 2 garažnima mestoma.

Ocenjena vrednost naročila znaša ca.
1,250.000 SIT mesečno.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: pričetek storitve takoj
po sklenitvi pogodbe in primopredaji pro-
storov, vendar najkasneje 1. 4. 1999, čas
trajanja storitve: nedoločen čas.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Vlada Republike Sloveni-
je, Servis skupnih služb vlade, Gregorčiče-
va 27a, 1000 Ljubljana, Alenka Lamovec,
dipl. inž. arh., tel. 061/1785-570, faks
061/178-5579.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 18. 12. 1998,
vsak delovni dan od 13. do 15. ure.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: 19. 1. 1999 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana,
glavna pisarna.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 1. 1999 ob 10. uri, v sejni sobi, na
naslovu: Republika Slovenija, Vlada Repub-
like Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% skupne po-
nudbene cene za obdobje enega leta, z
veljavnostjo do vključno datuma veljavnosti
ponudbe, to je do 5. 5. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-

čila v drugih dokumentih: skladno z določili
posebnih razpisnih pogojev.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni zahteve.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost:

– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti, v področje katere spada izved-
ba javnega naročila,

– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje tehničnih pogojev, us-

trezna pooblastila, sposobnost upravljanja,
zanesljivost, izkušnje in ugled.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 5. 5. 1999.

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

1. lokacijska ustreznost (0–20 točk),
2. ustreznost poslovnih prostorov po

tehničnih zahtevah za najem poslovnih pro-
storov (0–80 točk),

3. spreminjanje cen (0–10 točk),
4. plačilni pogoji (3 točke za vsakih

10 dni daljši plačilni rok od zahtevanega),
5. druge ugodnosti, ki jih nudi ponud-

nik naročniku (0–10 točk).
Pri vrednotenju po točkah od 1 do 5

se upošteva vplivnostni faktor 0,7.
6. konkurenčnost cen.

Pri vrednotenju posamezne ponudbene
cene se izračuna količnik med najnižjo in
obravnavano ponudbeno ceno veljavne po-
nudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim faktor-
jem 0,3, tako dobljeni zmnožek pa se pom-
noži s številom 100.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naju-
godnejši. Najugodnejša ponudba je tista po-
nudba, ki doseže najvišji rezultat po vseh
vrednotenjih.

18. Druge informacije o naročilu: datum,
do katerega bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa: do 9. 2. 1999.

19., 20.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Št. 110-1/98  Ob-8748A
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana;
Einspielerjeva 6, telefaks 133 22 51.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: HC Koper – Izola – Ja-
godje – Lucija; idejni projekt za odsek
HC Jagodje - Lucija.

Ocenjena vrednost naročila je
27,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: HC Jagodje - Lucija.
5. a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: da.

b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o graditvi objektov.

c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitev: da.

6. Navedba posamičnih delov storitev,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitev: končni rok za oddajo
projektne dokumentacije idejnega projekta:

- 2,5 meseca za predajo kompletnega
IP v revizijo,

- 1 mesec za popravke IP po reviziji,
dokompletiranje in predajo s strani izdelo-
valcev potrjenega idejnega projekta.

9. a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
št. 104/I, kontaktna oseba je Marjana Štu-
lar, tel. 178 8439, faks 178 8332.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 14. 1. 1999.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 4.800 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.

10. a) Datum in ura predložitve ponudb:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predlo-
žene najkasneje do 14. 1. 1999 do 8.30.

b) Polni naslov kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Družba za državne ce-
ste d.o.o.,  Tržaška 19a, Ljubljana; vložiš-
če, soba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom »Ne odpiraj – Ponudba
za HC Koper – Izola – Jagodje – Lucija;
idejni projekt za odsek HC Jagodje - Lucija«
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo dne 14. 1. 1999 ob
9. uri na naslovu: Direkcija Republike Slo-
venije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sej-
na soba št. 320/III.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pred-
ložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 810.000 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financi-
ra naročnik iz lastnih sredstev. Način plače-
vanja z roki je določen v pogodbi kot obvez-
ni sestavini razpisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

15. Zahteva glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, do-
kazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bi-
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lančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnja 3 leta, kadrovska sestava in oprem-
ljenost.

16.
17. Merilo za dodelitev naročila teža in

način uporabe meril: najnižja cena in druga
merila navedena v razpisni dokumentaciji

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Marjan Kovač,
dipl. inž. – Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel. 13 222 41,
faks 13 22 170.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 14. 8. 1998
Ob-5697E objava o izidu pa dne 27. 11.
1998.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/98 Ob-8748B
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana;
Einspielerjeva 6, telefaks 133 22 51.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: HC Koper – Izola – Ja-
godje – Lucija; idejni projekt za odsek
HC Koper - Izola.

Ocenjena vrednost naročila je
31,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: HC Koper - Izola.
5. a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: da.

b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih določb, ki zadevajo naročilo: zakon o
graditvi objektov.

c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitev: da.

6. Navedba posamičnih delov storitev,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitev: končni rok za oddajo
projektne dokumentacije idejnega projekta:

- 2,5 meseca za predajo kompletnega
IP v revizijo,

- 1 mesec za popravke IP po reviziji,
dokompletiranje in predajo s strani izdelo-
valcev potrjenega idejnega projekta.

9. a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
št. 104/I, kontaktna oseba je Marjana Štu-
lar, tel. 178 8439, faks 178 8332.

 b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo do 14.1.1999.

 c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 4.800 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.

10. a) Datum in ura predložitve ponudb:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predlo-
žene najkasneje do 14. 1. 1999 do 9,30.

 b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom »Ne odpiraj – Ponudba
za HC Koper – Izola – Jagodje – Lucija;
idejni projekt za odsek HC Koper - Izola«
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo dne 14. 1. 1999 ob
10. uri na naslovu: Direkcija Republike Slo-
venije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sej-
na soba št. 320/III.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pred-
ložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 930.000 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financi-
ra naročnik iz lastnih sredstev. Način plače-
vanja z roki je določen v pogodbi kot obvez-
ni sestavini razpisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

15. Zahteva glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje 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.

16.
17. Merilo za dodelitev naročila teža in

način uporabe meril: najnižja cena in druga
merila navedena v razpisni dokumentaciji

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Marjan Kovač,
dipl. inž. – Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel. 13 222 41,
faks 13 22 170.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 14. 8. 1998
Ob-5697D objava o izidu pa dne 27. 11.
1998.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/98 Ob-8748C
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana;
Einspielerjeva 6, telefaks 133 22 51.

 2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: idejni projekt naveza-
ve luke Koper na AC.

Ocenjena vrednost naročila je
17.000.000 SIT.

4. 
5. a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: da.

b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o graditvi objektov.

c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitev: da.

6. Navedba posamičnih delov storitev,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

 8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitev: končni rok za oddajo
projektne dokumentacije idejnega projekta:

- 2,5 meseca za predajo kompletnega
IP v revizijo

- 1 mesec za popravke IP po reviziji,
dokompletiranje in predajo s strani izdelo-
valcev potrjenega idejnega projekta.

9. a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
št. 104/I, kontaktna oseba je Marjana Štu-
lar, tel. 178 8439, faks 178 8332.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 14. 1. 1999.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 4.800 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.

10. a) Datum in ura predložitve ponudb:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predlo-
žene najkasneje do 14. 1. 1999 do 10,30.

b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: 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 Idejni projekt navezave luke Koper na
AC« Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo dne 14. 1. 1999 ob
11. uri na naslovu: Direkcija Republike Slo-
venije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sej-
na soba št. 320/III.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pred-
ložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 510.000 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financi-
ra naročnik iz lastnih sredstev. Način plače-
vanja z roki je določen v pogodbi kot obvez-
ni sestavini razpisne dokumentacije.
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14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupi-
na ponudnikov storitev, če ji bo dodeljeno jav-
no naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot po-
samezni izvajalec oziroma skupno nastopanje
(joint venture) z opredelitvijo in pooblastilom
vodilnega partnerja.

15. Zahteva glede pravnega statusa ponud-
nika storitev, finančno-poslovne in tehnične
sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik,
da mu bo priznana sposobnost: ponudniki mo-
rajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k po-
nudbi: fotokopijo izpiska iz sodnega registra z
veljavnostjo 60 dni, dokazilo za opravljanje de-
javnosti, boniteta, bilančno stanje oziroma po-
ročilo revizorjev za zadnja 3 leta, kadrovska
sestava in opremljenost.

16.
17. Merilo za dodelitev naročila teža in na-

čin uporabe meril: najnižja cena in druga merila
navedena v razpisni dokumentaciji

18. Druge informacije o naročilu: strokov-
ne informacije posreduje Marjan Kovač, dipl.
inž. – Družba za državne ceste, d.o.o., Ljublja-
na, Einspielerjeva 6, tel. 13 222 41, faks 13
22 170.

19. 
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo

je bil objavljen dne 14. 8. 1998 Ob-5697Č
objava o izidu pa dne 27. 11. 1998.

Družba za avtoceste
 v Republiki Sloveniji

Ob-8748Č
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Repub-

liki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana; Einspielerjeva
6, telefaks 133 22 51

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika:
javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev

3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: odsek obalne ceste Škofije –
Srmin; izdelava PGD, PZI in PZR dokumen-
tacije.

Ocenjena vrednost naročila je
85,000.000 SIT 

4. Kraj izvedbe: Škofije - Srmin.
5. a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila

te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
določbami rezervirana za specifičen poklic: da.

b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih določb, ki zadevajo naročilo: zakon o gradi-
tvi objektov .

c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja od-
govornega za izvedbo storitev: da.

6. Navedba posamičnih delov storitev, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za del
storitev: ne.

7. a)Kjer je potrebno, sprejemljivost ali nes-
prejemljivost variant: variante niso sprejemlji-
ve. 

b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in do-

končanja storitev: končni rok za oddajo pro-
jektne dokumentacije je 5 mesecev po podpi-
su pogodbe. 

9. a) Polni naslov službe od katere se lahko
zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lah-
ko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslo-
vu: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška
19a, 1000 Ljubljana, soba št. 04/I, kontaktna
oseba je Marjana Štular, tel. 178 8439, faks
178 8332.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija
je na voljo do 15. 1. 1999.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.500 SIT za razpisno
dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na
blagajni DDC (soba 104) oziroma z virmanom
na račun št. 50105-601-13838. 

10. a) Datum in ura predložitve ponudb:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predlože-
ne najkasneje do 15. 1. 1999 do 8,30.

b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, soba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno ozna-
čene z napisom »Ne odpiraj – Ponudba za
Odsek obalne ceste Škofije – Srmin; izdelava
PGD, PZI in PZR dokumentacije« Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja. 

11. Datum, čas in kraj odpiranja: javno od-
piranje ponudb bo dne 15. 1. 1999 ob 9. uri
na naslovu: Direkcija Republike Slovenije za
ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sejna soba
št. 220/II. 

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti spre-
jemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponud-
be, če so v tem postopku zahtevana: vsak po-
nudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi
bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
2,550.000 SIT in veljavnostjo 91 dni od datu-
ma odpiranja ponudb. 

13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financi-
ra naročnik iz lastnih sredstev. Način plače-
vanja z roki je določen v pogodbi kot obvez-
ni sestavini razpisne dokumentacije. 

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupi-
na ponudnikov storitev, če ji bo dodeljeno jav-
no naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot po-
samezni izvajalec oziroma skupno nastopanje
(joint venture) z opredelitvijo in pooblastilom
vodilnega partnerja. 

15. Zahteva glede pravnega statusa ponud-
nika storitev, finančno-poslovne in tehnične
sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik,
da mu bo priznana sposobnost: ponudniki mo-
rajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k po-
nudbi: fotokopijo izpiska iz sodnega registra z
veljavnostjo 60 dni, dokazilo za opravljanje de-
javnosti, boniteta, bilančno stanje oziroma po-
ročilo revizorjev za zadnja 3 leta, kadrovska
sestava in opremljenost. 

16.
17. Merilo za dodelitev naročila teža in na-

čin uporabe meril: najnižja cena in druga merila
navedena v razpisni dokumentaciji 

18. Druge informacije o naročilu: strokovne
informacije posreduje Marjan Kovač, dipl. inž.
– Družba za državne ceste, d.o.o., Ljubljana,
Einspielerjeva 6, tel.  13 222 41, faks 13 22
170. 

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo

je bil objavljen dne 21. 8. 1998 Ob-5903C
objava o izidu pa dne 27. 11. 1998. 

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

ZJN-03-B - 42. člen
 Naročilo objave glavnih

podatkov o izidu razpisa za blago

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa za nabavo blaga po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 113/98 Ob-8637
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor,

Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika

(3. člen ZJN): izbira izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).

3. Datum izbire: 17. 11. 1998.
4. Kriteriji za priznanje sposobnosti (ute-

meljitev izbire):
a) status ponudnika (registracija oziroma

potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati

dejavnosti; dokazilo, da zoper ponudnika ni
uveden postopek prisilne poravnave, ste-
čajni postopek ali postopek likvidacije),

b) nekaznovanost ponudnika v zvezi s
strokovnostjo,

c) poravnane davčne obveznosti (davki
in prispevki),

d) finančni boniteti ponudnika (predloži-
tev BON 1 in BON 2 ali BON 3),

e) reference (v zadnjih 3 letih vsaj eno
leto oskrbovanja 3 javnih zavodov s področ-
ja zdravstva),

f) zagotovitev 100% razpisanih vrst bla-
ga iz razpisa ali skupine,

g) 60 dnevni plačilni rok,
h) dobavni pogoji (3 dni od naročila; do-

stava blaga fco naročnik razloženo),
i) dostava cenikov vsake 3 mesece,
k) garancije oziroma izjave (garancija za

resnost ponudbe; izjava banke o pridobitvi
garancije za dobro izvedbo posla).

5. Ime in naslov izvjalcev, ki jim je bila
priznana sposobnost:

– Birooprema, Dunajska 121, 1000
Ljubljana,

– Set, Vevška 52, 1000 Ljubljana,
– Chemo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
– Založba Obzorja, Partizanska 3-5,

2000 Maribor,
– Bodočnost, Dalmatinska ul. 1, 2000

Maribor,
– DZS, Mladinska 18, 2000 MARIBOR,
– Tiskarna Prajnc, Ul. kraljeviča Marka,

2000 Maribor.
6. (a) Kraj dobave: sedež naročnika.
(b) Vrsta in količna blaga, ki bi ga bilo

treba dobaviti:
– obrazci razni 22,000.000 SIT,
– pisarniški material 24,300.000 SIT.
Razpisana vrednost: pisarniškega mate-

riala 46,300.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca:
a) naročnik bo vse, ki jim je priznal: spo-

sobnost vsake tri mesece pozval da mu do-
stavijo ponudbe,

b) naročnik bo izmed ponudnikov, ki jim
je priznal sposobnost in mu bodo dostavili
ponudbe izbral izvajalca po naslednjih meri-
lih: najnižja cena.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti: Ur. l. RS, št. 60,
z dne 28. 8. 1998, Ob-6058.

13.
Splošna bolnišnica Maribor

Št. 113/98 Ob-8638
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor,

Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): izbira izvajalca s pred-
hodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen
ZJN).

3. Datum izbire: 17. 11. 1998.
4. Kriteriji za priznanje sposobnosti (ute-

meljitev izbire):
a) status ponudnika (registracija oziroma

potrdilo da ponudnik ni prenehal opravljati
dejavnosti; dokazilo, da zoper ponudnika ni
uveden postopek prisilne poravnave, ste-
čajni postopek ali postopek likvidacije),

b) nekaznovanost ponudnika v zvezi s
strokovnostjo,
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c) poravnane davčne obveznosti (davki
in prispevki),

d) finančni boniteti ponudnika (predloži-
tev BON 1 in BON 2 ali BON 3),

e) reference (v zadnjih 3 letih vsaj eno
leto oskrbovanja 3 javnih zavodov s področ-
ja zdravstva),

f) zagotovitev 100% razpisanih vrst blaga
iz razpisa,

g) 60 dnevni plačilni rok,
h) dobavni pogoji (3 dni od naročila; do-

stava blaga fco naročnik razloženo),
i) dostava cenikov vsake 3 mesece,
k) garancije oziroma izjave (garancija za

resnost ponudbe; izjava banke o pridobitvi
garancije za dobro izvedbo posla).

5. Ime in naslov izvjalcev , ki jim je bila
priznana sposobnost: Krek Ribno, Savska
35, 4260 Bled.

6. (a) Kraj dobave: sedež naročnika.
(b) Vrsta in količna blaga, ki bi ga bilo

treba dobaviti: splošni drobni inventar.
6,700.000 SIT.

7. Razpisana vrednost: splošnega drob-
nega inventarja 6,700.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 14.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca:
a) naročnik bo vse, ki jim je priznal: spo-

sobnost vsake tri mesece pozval, da mu
dostavijo ponudbe,

b) naročnik bo izmed ponudnikov, ki jim
je priznal sposobnost in mu bodo dostavili
ponudbe izbral izvajalca po naslednjih meri-
lih: najnižja cena.

12. Datum in številka objave razpisa ugo-
tavljanje sposobnosti: Ur. l. RS, št. 60, z
dne 28. 8. 1998, Ob- 6059.

13.
Splošna bolnišnica Maribor

Ob-8639
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika

(3. člen ZJN): izbira izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 21. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena.
5. Ime in naslov izvjalca, ki mu je bilo

naročilo dodeljeno: Horizont, Vodovodna
30 c, 2000 Maribor.

6. (a) Kraj dobav: sedež naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je treba

dobaviti: premog rjavi – kosi – 600.000 kg.
7. Pogodbena vrednost: 12,876.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,179.000 SIT, 12,876.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa: Ur.

l. RS, št. 60 z dne 28. 8. 1998, Ob-5971.
Splošna bolnišnica Maribor

Ob-8640
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez ome-
jitev.

3. Datum izbire: 21. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena.
5. Ime in naslov izvjalca , ki mu je bilo

naročilo dodeljeno: Petrol Ljubljana, Dunaj-
ska 50, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobav: sedež naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je treba

dobaviti:
– bencin neosvinčeni, 950 okt.,

15.000 l,
– motorni bencin 980, okt., 2.500 l,
– plinsko olje, 5.000 l,
– lahko kurilno olje, 200.000 kg,
– srednje kurilno olje, 3,000.000 kg,
7. Pogodbena vrednost: 131,954.000

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 135,538.200 SIT, 131,954.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa: Ur.

l. RS, št. 60 z dne 28. 8. 1998, Ob- 5972.
Splošna bolnišnica Maribor

Ob-8641
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez ome-
jitev.

3. Datum izbire: 21. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo

naročilo dodeljeno: Messer Slovenija, Ju-
gova 20, 2342 Ruše.

6. (a) Kraj dobav: sedež naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je treba

dobaviti:
– CO2, 1.700 kg,
– dušik plin, 60 kg,
– dušik tekoči, 1300 kg,
– kisik tekoči, 160.000 kg,
– kisik v jeklenkah, 26.000 kg,
– plin varilni, 80 kg,
– zgoščeni zrak, 35 kg.
7. Pogodbena vrednost: 8,403.290,50

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,240.179,20 SIT, 8,403.290,50 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa: Ur.

l. RS, št. 60, z dne 28. 8. 1998, Ob- 5970.
Splošna bolnišnica Maribor

Ob-8642
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): izbira izvajalca s pred-
hodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen
ZJN).

3. Datum izbire: 17. 11. 1998.
4. Kriteriji za priznanje sposobnosti (ute-

meljitev izbire):
a) status ponudnika (registracija oziroma

potrdilo da ponudnik ni prenehal opravljati
dejavnosti; dokazilo, da zoper ponudnika ni
uveden postopek prisilne poravnave, ste-
čajni postopek ali postopek likvidacije),

b) nekaznovanost ponudnika v zvezi s
strokovnostjo,

c) poravnane davčne obveznosti (davki
in prispevki),

d) finančni boniteti ponudnika (predloži-
tev BON 1 in BON 2 ali BON 3),

e) reference (v zadnjih 3 letih vsaj eno
leto oskrbovanja 3 javnih zavodov s področ-
ja zdravstva),

f) zagotovitev 100% razpisanih vrst bla-
ga iz razpisa ali skupine,

g) 60 dnevni plačilni rok,
h) dobavni pogoji (3 dni od naročila; do-

stava blaga fco naročnik razloženo),
i) dostava cenikov vsake 3 mesece,
k) garancije oziroma izjave (garancija za

resnost ponudbe; izjava banke o pridobitvi
garancije za dobro izvedbo posla).

5. Ime in naslov izvjalcev , ki jim je bila
priznana sposobnost:

– Ivec, Heroja Šaranoviča 38, 2000 Ma-
ribor,

– Veletrgovina Koloniale, Tržaška 39,
2000 Maribor,

– Harper, Vodnikova 187, 1000 Ljublja-
na,

– Biplast - Bizjak, Ob Blažovnici 59,
2341 Limbuš,

– Birooprema, Dunajska 121, 1000
Ljubljana,

– Valtex CO, Gunceljska 24, 1210 Ljub-
ljana,

– Astra, Staničeva 41, 1000 Ljubljana,
– Chemo, d.d., Maistrova 10, 1000

Ljubljana,
– Paloma - Sladki vrh, Sladki vrh,
– Mercator SVS, Rogozniška 8, 2250

Ptuj,
– Založba Obzorja, Partizanska 3-5,

2000 Maribor,
– Petrol Ljubljana, Dunajska c. 50, 1000

Ljubljana,
– DZS, Mladinska 18, 2000 Maribor.
6. (a) Kraj dobave: sedež naročnika.
(b) Vrsta in količna blaga, ki bi ga bilo

treba dobaviti:
– papirna konfekcija: 25,000.000 SIT,
– ostali režijski material: 3,400.000 SIT,
– vreče polietilen: 2,600.000 SIT.
7. Razpisana vrednost: režijskega mate-

riala 31,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 14.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca:
a) naročnik bo vse, ki jim je priznal spo-

sobnost, vsake tri mesece pozval, da mu
dostavijo ponudbe.

b) naročnik bo izmed ponudnikov, ki jim
je priznal sposobnost in mu bodo dostavili
ponudbe izbral izvajalca po naslednjih meri-
lih: najnižja cena.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti: Ur. l. RS, št. 60,
z dne 28. 8. 1998, Ob-6057.

13.
Splošna bolnišnica Maribor

Ob-8643
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): izbira izvajalca s pred-
hodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen
ZJN).

3. Datum izbire: 17. 11. 1998.
4. Kriteriji za priznanje sposobnosti (ute-

meljitev izbire):
a) status ponudnika (registracija oziroma

potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati
dejavnosti; dokazilo, da zoper ponudnika ni
uveden postopek prisilne poravnave, ste-
čajni postopek ali postopek likvidacije,

b) nekaznovanost ponudnika v zvezi s
strokovnostjo,

c) poravnane davčne obveznosti (davki
in prispevki),

d) finančni boniteti ponudnika (predloži-
tev BON 1 in BON 2 ali BON 3),



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 84 / 11. 12. 1998 / Stran 7613

e) reference (v zadnjih 3 letih vsaj eno
leto oskrbovanja 3 javnih zavodov s področ-
ja zdravstva),

f) zagotovitev 100% razpisanih vrst blaga
iz razpisa ali skupine,

g) 60 dnevni plačilni rok,
h) dobavni pogoji: (3 dni od naročila;

dostava blaga fco naročnik razloženo),
i) dostava cenikov vsake 3 mesece,
k) garancije oziroma izjave garancija za

resnost ponudbe: (izjava banke o pridobitvi
garancije za dobro izvedbo posla).

5. Ime in naslov izvjalcev, ki jim je bila
priznana sposobnost:

– Ivec, d.o.o., Ul. Heroja Šaranoviča 38,
2000 Maribor,

– Sij, Lobodova 9, 1230 Domžale,
– Veletrgovina Koloniale, Tržaška 39,

2000 Maribor,
– Harper, Vodnikova 187, 1000 Ljubljana,
– Diverseylever, Linhartova 15, 2000

Maribor,
– Astra, Staničeca 41, 1000 Ljubljana,
– Chemo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
– Henkel Ecolab, Vajngerlova 4, 2000

Maribor.
6. (a) Kraj dobave: sedež naročnika.
(b) Vrsta in količna blaga, ki bi ga bilo

treba dobaviti:
– pralna sredstva: 11,150.000 SIT,
– čistilna sredstva za dozatorje:

5,900.000 SIT,
– ostala čistilna sredstva: 15,950.000

SIT.
7. Razpisana vrednost: pralnih in čistil-

nih sredstev – 33,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca:
a) naročnik bo vse, ki jim je priznal spo-

sobnost vsake tri mesece pozval, da mu
dostavijo ponudbe,

b) naročnik bo izmed ponudnikov, ki jim
je priznal sposobnost in mu bodo dostavili
ponudbe, izbral izvajalca po naslednjih me-
rilih: najnižja cena.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti:  Ur. l. RS, št. 60,
z dne 28. 8. 1998, Ob-6056.

13.
Splošna bolnišnica Maribor

Ob-8644
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika

(3. člen ZJN): izbira izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).

3. Datum izbire: 17. 11. 1998.
4. Kriteriji za priznanje sposobnosti (ute-

meljitev izbire):
a) status ponudnika (registracija oziroma

potrdilo da ponudnik ni prenehal opravljati
dejavnosti; dokazilo, da zoper ponudnika ni
uveden postopek prisilne poravnave, ste-
čajni postopek ali postopek likvidacije,

b) nekaznovanost ponudnika v zvezi s
strokovnostjo,

c) poravnane davčne obveznosti (davki
in prispevki),

d) finančni boniteti ponudnika (predloži-
tev BON 1 in BON 2 ali BON 3),

e) reference (v zadnjih 3 letih vsaj eno
leto oskrbovanja 3 javnih zavodov s področ-
ja zdravstva),

f) zagotovitev 100% razpisanih vrst bla-
ga iz razpisa ali skupine,

g) 60 dnevni plačilni rok,
h) dobavni pogoji (3 dni od naročila; do-

stava blaga fco naročnik razloženo),
i) dostava cenikov vsake 3 mesece,
k) garancije oziroma izjave (garancija za

resnost ponudbe; izjava banke o pridobitvi
garancije za dobro izvedbo posla).

5. Ime in naslov izvjalcev, ki jim je bila
priznana sposobnost:

– STTC, Tržaška 53, 2000 Maribor,
– Elektrotehna Set, Ljubljanska ul. 1,

2000 Maribor,
– ECOTIP, Stari trg 36, Slovenske Konjice,
– Metalka trgovina, Šmartinska 152,

1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Sedež naročnika.
(b) Vrsta in količna blaga, ki bi ga bilo

treba dobaviti:
– elektro in elektronski material:

7,670.000 SIT,
– mizarski material: 1,050.000 SIT,
– pleskarski in zidarski material:

200.000 SIT,
– vodovodni material: 2,750.000 SIT,
– material za avtomobile: 360.000

SIT,
– rezervni deli za pralnico: 2,250.000 SIT,
– rezervni deli za kuhinjo: 152,000.000

SIT,
– rezervni deli za blateks: 318.000 SIT,
– splošno kovinsko inšt. material:

4,700.000 SIT,
– filtri: 2,350.000 SIT.
Razpisana vrednost: materiala za popra-

vila in vzdrževanje 21,800.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca:
a) naročnik bo vse, ki jim je priznal spo-

sobnost vsake tri mesece pozval, da mu
dostavijo ponudbe.

b) naročnik bo izmed ponudnikov, ki jim
je priznal sposobnost in mu bodo dostavili
ponudbe izbral izvajalca po naslednjih meri-
lih: najnižja cena

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti: Ur. l. RS, št. 60 z
dne 28. 8. 1998, Ob-6055.

13.
Splošna bolnišnica Maribor

Ob-8645
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): izbira izvajalca s pred-
hodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen
ZJN).

3. Datum izbire: 17. 11. 1998.
4. Kriteriji za priznanje sposobnosti (ute-

meljitev izbire):
a) status ponudnika (registracija oziroma

potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati
dejavnosti; dokazilo, da zoper ponudnika ni
uveden postopek prisilne poravnave, ste-
čajni postopek ali postopek likvidacije),

b) nekaznovanost ponudnika v zvezi s
strokovnostjo,

c) poravnane davčne obveznosti (davki
in prispevki),

d) finančni boniteti ponudnika (predloži-
tev BON 1 in BON 2 ali BON 3),

e) reference (v zadnjih 3 letih vsaj eno
leto oskrbovanja 3 javnih zavodov s področ-
ja zdravstva),

f) zagotovitev 100% razpisanih vrst bla-
ga iz razpisa ali skupine,

g) 60 dnevni plačilni rok,
h) dobavni pogoji (3 dni od naročila; do-

stava blaga fco naročnik razloženo),
i) dostava cenikov vsake 3 mesece,
j) dostava vzorcev blaga,
k) garancije oziroma izjave (garancija za

resnost ponudbe; izjava banke o pridobitvi
garancije za dobro izvedbo posla).

5. Ime in naslov izvjalcev , ki jim je bila
priznana sposobnost:

– Nitka Celje, Jamova 2 b, 3000 Celje,
– Modni salon Krajnc Zdenka, Na Polju

10 Rogoza, 2204 Miklavž,
– Oblačila Čib, Industrijska cona 2,

5230 Bovec,
– Lakoše Albina, Zrinjskega 25, 2000

Maribor,
– Chemo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
– Mika, Kolodvorska 3, 4000 Kranj,
– Mercator SVS, Rogozniška 8, 2250

Ptuj,
– Tekstilna Tovarna, Prebold, Tovarniška

7, 3312 Prebold,
– Sanolabor, Leskoškova 4, 1000 Ljub-

ljana,
– Emona Merkur, Murkova 2, 2250 Ptuj,
– Mercator zaščita, Rogozniška 14,

2250 Ptuj.
6. (a) Kraj dobave: Sedež naročnika.
(b) Vrsta in količna blaga, ki bi ga bilo

treba dobaviti :
– bolniški program: 32,800.000 SIT,
– posteljni program: 45,300.000 SIT,
– delovna oblačila: 18,700.000 SIT,
– operacijski program: 19,500.000 SIT,
– kuhinjski program: 1,100.000 SIT,
– otroški program: 5,250.000 SIT,
– tekstil in tekstilni izdelki: 540.000 SIT,
– delovna obutev in delovna zaščita:

760.000 SIT,
– šivalni material: 1,153.000 SIT.
Razpisana vrednost: izdelkov iz tekstila

125,103.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 14.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca:
a) naročnik bo vse, ki jim je priznal spo-

sobnost vsake tri mesece pozval, da mu
dostavijo ponudbe,

b) naročnik bo izmed ponudnikov ki jim
je priznal sposobnost in mu bodo dostavili
ponudbe izbral izvajalca po naslednjih meri-
lih: najnižja cena.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti: Ur. l. RS, št. 60,
z dne 28. 8. 1998, Ob-6054.

13.
Splošna bolnišnica Maribor

Ob-8646
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika

(3. člen ZJN): izbira izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).

3. Datum izbire: 5. 11. 1998.
4. Kriteriji za priznanje sposobnosti (ute-

meljitev izbire):
a) status ponudnika (registracija oziroma

potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati
dejavnosti; dokazilo, da zoper ponudnika ni
uveden postopek prisilne poravnave, ste-
čajni postopek ali postopek likvidacije,

b) nekaznovanost ponudnika v zvezi s
strokovnostjo,

c) poravnane davčne obveznosti (davki
in prispevki),
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d) finančni boniteti ponudnika (predloži-
tev BON 1 in BON 2 ali BON 3),

e) reference (v zadnjih 3 letih vsaj eno
leto oskrbovanja 3 javnih zavodov s področ-
ja zdravstva),

f) zagotovitev 100% razpisanih vrst bla-
ga iz razpisa ali skupine,

g) 60 dnevni plačilni rok,
h) dobavni pogoji (1 dan od naročila; do-

stava blaga fco naročnik razloženo),
i) dostava cenikov vsake 3 mesece ra-

zen za skupine: sadje domače; zelenjava
sveža; in agrumi, trop. sadje, za te vsakih
15 dni,

j) bonitete ponudnika (organizirano služ-
bo za izvajanje kontrole kakovosti; možnost
pregleda nad uporabljenimi surovinami in
tehnološkim postopkom; možnost intervent-
ne dostave blaga; možnost pakiranja izdel-
kov),

k) garancije oziroma izjave (garancija za
resnost ponudbe; izjava banke o pridobitvi
garancije za dobro izvedbo posla).

5. Ime in naslov izvjalcev , ki jim je bila
priznana sposobnost:

– Meja kmetijsko podjetje, C. L. Dobro-
tinška 3, 3230 Šentjur,

– Pivka, d.d. Neverke 30, 6256 Košana,
– Veletrgovina Koloniale, Tržaška 30,

2000 Maribor,
– Meso izdelki Žerak, Podlehnik 8 a, 2286

Podlehnik,
– Žito pekarstvo, Šmartinska 154, 1000

Ljubljana,
– Prema, Ul. majorja Lavriča 12, 1000

Ljubljana,
– Mesarstvo Igor Bračič, Ul. borcev za sev.

mejo 29, 2000 Maribor,
– Gramis, Noršinska 3, 9000 Murska

Sobota,
– Plod, Preloge 25, Zg. Ložnica,
– Kmetija Strmšnik, Mariborska c. 1, 2352

Selnica ob Dravi,
– Alojz Valand, Loče 46, 3215 Loče pri

Poljčanah,
– Ljubljanske mlekarne, Tolstojeva 63,

1000 Ljubljana,
– Jata Reja, Agrokombinatska 84, 1000

Ljubljana,
– Mlekarna Ptuj, Čučkova 6, 2250 Ptuj,
– Ribe Maribor, Partiznaska 6, 2000

Maribor,
– Košaki TMI, Oreško nabrežje 1, 2000

Maribor,
– Mlekarna Celeia, Arja vas 92, 3301 Pe-

trovče,
– Jurmes Šentjur, C. L. Dobrotinška 15,

3230 Šentjur,
– Ptujske pekarne, Rogozniška c. 2, 2250

Ptuj,
– Perutnina Ptuj, Potrčeva c. 10, 2250

Ptuj,
– Mercator SVS, Rogozniška 8, 2250

Ptuj,
– Mesarija Plečko Gorazd, Proletarskih bri-

gad 81, 2000 Maribor,
– Mesarija Strašek, Stari trg 11, 3210 Slo-

venske Konjice,
– Pomurka Trženje, Parmova 45, 1000

Ljubljana,
– Celjske mesnine, C. v Trnovlje 17, 3000

Celje,
– Bistriške mesnine, Zadružna ul. 4, 2310

Slovenska Bistrica,
– Emona Merkur, Murkova ul. 2, 2250

Ptuj,
– Povrtnina, Tržaška 33, 2000 Maribor,
– Kruh pecivo, Jožice Flander 2, 2000

Maribor,

– Intes mlin in testenine, Meljska c. 19,
2000 Maribor,

– Mariborska mlekarna, Osojnikova 5,
2000 Maribor,

– Kmetijska zadruga Hoče, Glaserjev trg
2, 2311 Hoče,

– Fingušt Jože, Gaj 9, 2331 Pragersko,
– Mesnine Žerak, Strmolska 9, 2352

Rogatec,
– Fakulteta za kmetijstvo, UKC, Poh. dvor,

2311 Hoče.
6. (a) Kraj dobave: sedež naročnika.
(b). Vrsta in količna blaga, ki bi ga bilo

treba dobaviti:
– mleko in mlečni izdelki:

54,500.000 SIT,
– meso in drobovina: 73,500.000 SIT,
– meso perutnine, kuncev in

perutninski izdelki: 17,700.000 SIT,
– mesni izdelki: 34,500.000 SIT,
– ribe in mehkužci: 4,500.000 SIT,
– jajca: 5,000.000 SIT,
– olja in maščobni proizvodi:

10,000.000 SIT,
– moke, zdrobi, testenine: 8,400.000

SIT,
– kruh, pek. pecivo, keksi in slašč.

izdelki: 17,300.000 SIT,
– zmrznjeni cmoki, svaljki in žit.

kromp. izd.: 1,600.000 SIT,
– zelenjava sveža in naravno kisana:

33,400.000 SIT,
– zelenjava in sadje zmrznjeno:

2,500.000 SIT,
– sadje domače: 11,900.000 SIT,
– agrumi, tropsko sadje: 3,200.000 SIT,
– dietetski in posebni izdelki za

celiakijo: 800.000 SIT,
– drugi dietetski izdelki: 1,500.000 SIT,
– splošno prehrambeno blago:

25,500.000 SIT.
7. Razpisana vrednost: živil in materiala

za prehrano 305,800.000 SIT.
8. 
9. Število prejetih ponudb: 44.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca:
a) naročnik bo vse, ki jim je priznal spo-

sobnost vsake tri mesece pozval (razen sad-
je in zelenjave sveže vsakih 15 dni), da mu
dostavijo ponudbe,

b) naročnik bo izmed ponudnikov, ki jim
je priznal sposobnost in mu bodo dostavili
ponudbe izbral izvajalca po naslednjih meri-
lih: najnižja cena.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti: Ur. l. RS, št. 60,
z dne 28. 8. 1998, Ob-6053.

13.
Splošna bolnišnica Maribor

Št. 240-6/98-16 Ob-8647
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za znanost in tehnologijo, Urad RS za stan-
dardizacijo in meroslovje, Urad RS za inte-
lektualno lastnino, Kotnikova 6, Ljubljana.

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): usposobljenost in sposobnost
ponudnika za realizacijo razpisanih del, kon-
kurenčnost cen, plačilni pogoji, fiksne ce-
ne, plačilni roki, druge ugodnosti.

V postopku ocenjevanja ponudb je na-
ročnik upošteval merila vsebinsko v zapo-
redju, kot je navedeno zgoraj in je na podla-

gi le-teh izbrani ponudnik dobil najvišje šte-
vilo točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ISS Servisystem, d.o.o., Uli-
ca talcev 1, Maribor.

6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: čiščenje poslovnih pro-
storov državnih upravnih organov.

7. Pogodbena vrednost: 477.502
SIT/mesečno.

8.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 523.341 SIT/mesečno, 387.660
SIT/mesečno.

11., 12., 13.
Ministrstvo za znanost

in tehnologijo
Urad RS za standardizacijo

in meroslovje

Št. 240-8/98-16 Ob-8648
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za znanost in tehnologijo, Urad RS za stan-
dardizacijo in meroslovje, Kotnikova 6, Ljub-
ljana.

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): kakovost ponudbenega materia-
la, kompletnost asortimana, stalna zaloga,
odzivni čas pri urgentnem naročilu, konku-
renčnost cen, reference ponudnika, uspo-
sobljenost in sposobnost ponudnika za rea-
lizacijo razpisanih del, plačilni pogoji, druge
ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.

V postopku ocenjevanja ponudb je na-
ročnik upošteval merila vsebinsko v zapo-
redju, kot je navedeno zgoraj in je na podla-
gi le-teh izbrani ponudnik dobil najvišje šte-
vilo točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Zrimko, d.o.o., Dolenjska c.
194, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Kotnikova 6 in Grud-
novo nabrežje 17, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: pisarniški material in papir.

7. Pogodbena vrednost:
18,626.510,50 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,761.046,05 SIT, 5,528.002,57 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave v Uradnem

listu RS: Ur. l. RS, št. 72 z dne 23. 10.
1998, Ob-7554.

Ministrstvo za znanost
in tehnologijo

Urad RS za standardizacijo
in meroslovje

Št. 240-7/98-16 Ob-8649
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za znanost in tehnologijo, Urad RS za stan-
dardizacijo in meroslovje, Kotnikova 6, Ljub-
ljana.

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): razpoložljiva oprema, finančna
usposobljenost ponudnika, usposobljenost
strokovnjakov ponudnika, zasedenost kapa-
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citet, možnost dostopa do surovin in mate-
rialov, konkurenčnost cen, reference po-
nudnika, plačilni pogoji, druge ugodnosti, ki
jih nudi ponudnik.

V postopku ocenjevanja ponudb je naroč-
nik upošteval merila vsebinsko v zaporedju,
kot je navedeno zgoraj in je na podlagi le-teh
izbrani ponudnik dobil najvišje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: Škala Grafika, d.o.o., Sostrska
27a, Ljubljana Dobrunje.

6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno

dobaviti: priprava na tisk ter tisk in distribu-
cija mesečnika Sporočila, 22 številk.

7. Pogodbena vrednost: 816.859,20
SIT/mesečno.

8.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,706.624,80 SIT/mesečno, 685.860
SIT/mesečno.

11., 12., 13.
Ministrstvo za znanost

in tehnologijo
Urad RS za standardizacijo

in meroslovje

Št. 8163/1998/2150 Ob-8655
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slo-

venija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
telefaks 061/174-2312.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Datum izbire: 30. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrana ponudba je dosegla skup-
no najvišjo oceno, zaradi zelo ugodne cene
in dobrih tehničnih rešitev.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: Kompas IngPOS, d.d., Ljublja-
na, Tržaška c. 37.

6. (a) Kraj dobave: Elektro-Slovenija,
d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: sistem za nadzor in upravlja-
nje računalniških sistemov in naprav.

7. Pogodbena vrednost: 27,896.130 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: brez podizva-
jalcev.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 66,373.925 SIT, 27,896.130 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-7392.

Elektro-Slovenija, d.o.o.

Št. 35/98 Ob-8656
1. Naročnik, poštni naslov: JZ Zdravstve-

ni dom Sevnica, Trg svobode 14, 8290 Sev-
nica.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Datum izbire: 25. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference, garancijska doba, ser-
visiranje, tehnične karakteristike, plačilni po-
goji. V postopku ocenjevanja ponudb je na-
ročnik upošteval vsa merila in je na osnovi
teh (cen in plačilni pogoji) izbrani ponudnik
dobil najvišje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: Gorenje trgovina Velenje, Par-
tizanska cesta 12, 3320 Velenje.

6. (a) Kraj dobave: Sevnica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-

no dobaviti: dobava in montaža RTG apa-
rata z avtomatsko temnico (1 kom).

7. Pogodbena vrednost: 10,008.898,20
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:  11,740.368 SIT, 10,447.500 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-7716.

JZ ZD Sevnica

Št. 150/98 Ob-8657
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za ga-

silno in reševalno službo Sežana, p.o., Bazo-
viška 13, 6210 Sežana, tel. 067/31-279,
faks 067/73-890.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Datum izbire: 30. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): vsi kriteriji, navedeni v razpisni
dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: Gasilska oprema, d.o.o., Ljub-
ljana.

6. (a) Kraj dobave: Zavod za gasilno in
reševalno službo Sežana, p.o., Bazoviška
13, 6210 Sežana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: gasilsko vozilo GVC 16/25.

7. Pogodbena vrednost: 39,652.150,90
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni znana.

9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 50,118.600 SIT, 34,744.084 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 70 z dne 16. 10. 1998.

Zavod za gasilno in reševalno službo
Sežana, p.o.

Ob-8675
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Celje, Oblakova 5, Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti
po 50. členu ZJN.

3. Datum izbire: 1. 12. 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: merilo za dodelitev naročila je končna
cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: sposobnost za dobavo labora-
torijskega blaga in embalaže (za v okviru po-
nudbe navedeno blago) se za čas od 1. 1.
1999 do 31. 12. 1999 prizna naslednjim
ponudnikom:

A) laboratorijski material:
1. Sanolabor, d.d., Leskovškova 4,

1000 Ljubljana,
2. Mikro & Polo, d.o.o., Lackova 78,

2000 Maribor,
3. Hibiskus, d.o.o., Puhova 10, 1000

Ljubljana,

4. Laboratorijska tehnika Burnik,
d.o.o., Skaručeva 14a, 1217 Vodice,

5. Kemofarmacija, d.d., Cesta na br-
do 100, 1000 Ljubljana,

6. Medias, d.o.o., Resljeva 30, 1000
Ljubljana;

B) embalaža:
1. Sanolabor, d.d., Leskovškova 4,

1000 Ljubljana,
2. Mikro & Polo, d.o.o., Lackova 78,

2000 Maribor,
3. Kemofarmacija, d.d., Cesta na br-

do 100, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica

Celje, Oblakova 5, Celje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-

no dobaviti: laboratorijski material in em-
balaža.

7. Pogodbena vrednost: bo definirana ob
konkretnem naročilu.

8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
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-6845.

Splošna bolnišnica Celje

Št. 204/98-16 Ob-8699
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjet-

je Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev (18. do 42. člen ZJN).

3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 23. 11. 1998 ob 13. uri, v sobi št. 51,
na sedežu naročnika, Povšetova ulica 6,
Ljubljana.

4. Merila za dodelitev naročila (uteme-
ljitev izbire): merila za izbiro najugodnejše-
ga ponudnika v razpisni dokumentaciji –
cena, plačilni pogoji, garancijski rok, do-
bavni rok.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: Vigrad, d.o.o., Cesta na ostož-
no 101, 3000 Celje.

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

no dobaviti: mini stroj za pometanje – 1
kos.

7. Pogodbena vrednost: 6,720.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 6,726.376 SIT, 6,720.000 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-
7477.

Javno podjetje Snaga, d.o.o.,
Ljubljana

Št. 207/98-24 Ob-8700
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev (18. do 42. člen
ZJN).

3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 24. 11. 1998 ob 9. uri, v sejni sobi
št. 51, II. nadstropje, na sedežu naročnika,
Povšetova ulica 6, Ljubljana.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire):
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a) goriva za osebna vozila:
– cena: 50 točk,
– število bencinskih servisov: 20 točk,
b) gorivo za tovorna vozila in delovne

stroje:
– cena: 50 točk,
– lokacija prevzema: 20 točk,
c) maziva in tekočine za motorje in mo-

torna vozila:
– cena: 50 točk,
– dostava: 10 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
1. gorivo za osebna vozila: Petrol, Du-

najska cesta 50, Ljubljana,
2. gorivo za tovorna vozila in delovne

stroje: Petrol, Dunajska 50, Ljubljana,
3. maziva in tekočine za motorje in

motorna vozila: Mapetrol, Linhartova 17a,
Maribor.

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

trebno dobaviti:

1. gorivo za osebna vozila:

Vrsta goriva Letna količina

Neosvinčen motorni bencin 95 okt 22.000 l
Motorni bencin 98 okt 10.000 l

2. gorivo za tovorna vozila in de-
lovne stroje:

Vrsta goriva Letna količina

Plinsko olje D2 800.000 l
Petrolej 20.000 l

3. maziva in tekočine za motorje in
motorna vozila:

Vrsta goriva Letna količina

Mast za ležaje 600 kg
Mast za centralno mazanje 600 kg
Hipoidno olje viskoznosti 80 750 kg
Hipoidno olje viskoznosti 90 750 kg
Motorna olja SHPD homologirana za vozila
12.000 kg
MAN in MB
Hidravlično olje viskoznosti 22 2.000 kg
Hidravlično olje viskoznosti 32 2.000 kg
Hidravlično olje viskoznosti 46 2.000 kg

7. Pogodbena vrednost:
1. gorivo za osebna vozila: 3,475.000

SIT,
2. gorivo za tovorna vozila in delovne

stroje: 77,909.880 SIT,
3. maziva in tekočine za motorje in mo-

torna vozila: 4,748.832 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

1. gorivo za osebna vozila: 3,475.000
SIT, 3,475.000 SIT,

2. gorivo za tovorna vozila in delovne
stroje: 78,690.000 SIT, 71,920.000 SIT,

3. maziva in tekočine za motorje in mo-
torna olja: 10,960.500 SIT, 4,748.832 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-7478.

Javno podjetje Snaga, d.o.o.,
Ljubljana

Št. 14990 Ob-8717
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): brez omejitev.
3. Datum izbire: 1. 12. 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: za dobavitelja 335 kosov elektronskih
tehtnic se ne določi nikogar od ponudnikov
na podlagi drugega odstavka 42. člena ZJN
in na podlagi 3. točke navodil ponudnikom
za izdelavo ponudbe. Naročnik si pridržuje
pravico, da ne sklene pogodbe z nobenim
od ponudnikov.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ni dodelitve.

6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: 335 elektronskih tehtnic.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 90,024.925 SIT, 68,490.750 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: na-
ročnik bo testiral ponujene tehtnice, ki še
niso v uporabi poštnega okenca.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 72 z dne 23. 10. 1998, Ob-
7470.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 822/98 Ob-8724
1. Naročnik, poštni naslov: JZ Psihiatrična

bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 6. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih kri-
terijev in najnižja cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

a) sadje in zelenajva
1) južno sadje:

1. Era, d.d., Prešernova 10, Vele-
nje,

2. S.P. Plod, d.o.o., Preloge 25,
Zgornja Ložnica;

2. domače sadje:
1. Era, d.d., Prešernova 10, Vele-

nje,
2. Kmetijska zadruga Šaleška doli-

na, z.o., Trg svobode 12, Šoštanj,
3. S.P. Plod, d.o.o., Preloge 25,

Zgornja Ložnica;
3. zelenjava:

1. Era, d.d., Prešernova 10, Vele-
nje,

2. S.P. Plod, d.o.o., Preloge 25,
Zgornja Ložnica;

b) kruh in pekovsko pecivo:
1. Žito, Pekarstvo in testeninarstvo,

d.o.o., Šmartinska 154, Ljubljana,
2. Prekoršek, Proizvodnja živilskih

proizvodov in gostinstvo, d.o.o., Prušnikova
4, Vojnik,

3. Koroške pekarne, d.d., Koroška
cesta 2, Dravograd;

c) mlevski izdelki in testenine:
1. Era, d.d., Prešernova 10, Velenje,
2. Žito, Pekarstvo in testeninarstvo,

d.o.o., Šmartinska 154, Ljubljana,
3. Veletrgovina Koloniale, d.d., Tr-

žaška cesta 39, Maribor,
4. Skladiščno transportni center

Celje, d.d., Storitve, špedicija in trgovina,
Kidričeva 36, Celje,

5. Trgovsko podjetje Center Celje,
d.d., Brodarjeva 5, Celje;

d) meso in mesni izdelki:
1. Kmetijska zadruga Šaleška doli-

na, z.o.o., Trg svobode 12, Šoštanj,
2. Prekoršek, Proizvodnja živilskih

proizvodov in gostinstvo, d.o.o., Prušniko-
va 4, Vojnik,

3. Mesarstvo Valand, Alojz Valand,
s.p., Loče 46, Loče pri Poljčanah,

4. Bistriške mesnine, d.d., Zadruž-
na ulica 4, Slovenska Bistrica,

5. Mesnine Žerak, Franci Žerak,
s.p., Strmolska ulica 9, Rogatec,

6. Mesarija Strašek Štefan, s.p.,
Stari trg 11, Slovenske Konjice;

e) mleko, mlečni izdelki, zmrznjena
zelenjava in zmrznjeni izdelki:

1. Mariborska mlekarna, d.o.o.,
Osojnikova 5, Maribor,

2. Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas
92, Petrovče;

f) jajca:
1. Era, d.d., Prešernova 10, Velenje,
2. Bistriške Mesnine, d.d., Zadruž-

na ulica 4, Slovenska Bistrica,
3. Zadruga Mozirje, z.o.o., Merca-

tor - Zgornjesavinjska kmetijska zadruga Mo-
zirje, z.o.o., Cesta na lepo njivo 2, Mozirje,

4. Trgovsko podjetje Center Celje,
d.d., Brodarjeva 5, Celje;

g) splošno prehrambeno blago:
1. Era, d.d., Prešernova 10, Velenje,
2. Veletrgovina Koloniale, d.d., Tr-

žaška cesta 39, Maribor,
3. Skladiščno transportni center

Celje, d.d., Storitve, špedicija in trgovina,
Kidričeva 36, Celje.

6. (a) Kraj dobave: Psihiatrična bolnišni-
ca Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik in DE
Ravne pri Šoštanju, Ravne 18, Šoštanj.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: nezdravstveni material -
živila in material za prehrano:

a) sadje in zelenjava
1.  južno sadje,
2. domače sadje,
3. zelenjava,

b) kruh in pekovsko pecivo,
c) mlevski izdelki in testenine,
d) meso in mesni izdelki,
e) mleko, mlečni izdelki, zmrznjena

zelenjava in zmrznjeni izdelki,
f) jajca,
g) splošno prehrambeno blago.

Količine blaga so razvidne iz predraču-
nov posamezne grupe, skupine oziroma
podskupine.

7. Pogodbena vrednost:
a) sadje in zelenjava:

1. južno sadje – 596.493,51 SIT,
2. domače sadje – 555.641 SIT.
3. zelenjava – 2,668.524,50 SIT,

b) kruh in pekovsko pecivo –
3,711.176,10 SIT,
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c) mlevski izdelki in testenine –
1,221.493 SIT,

d) meso in mesni izdelki –
11,178.230,05 SIT,

e) mleko, mlečni izdelki,  zmrznjena ze-
lenjava in izdelki – 6,660.944,30 SIT,

f) jajca – 574.970,55 SIT,
g) splošno prehrambeno blago –

14,821.413,72 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
a) sadje in zelenjava

1. južno sadje – 5, vendar 2 popolni
ponudbi,

2. domače sadje – 6, vendar 3 po-
polne ponudbe,

3. zelenjava – 6, vendar 2 popolni
ponudbi,

b) kruh in pekovsko pecivo – 5, vendar
3 popolne ponudbe,

c) mlevski izdelki in testenine – 6, ven-
dar 5 popolnih ponudb,

d) meso in mesni izdelki – 10, vendar 6
popolnih ponudb,

e) mleko, mlečni izdelki,  zmrznjena ze-
lenjava in izdelki – 6, vendar 2 popolni po-
nudbi,

f) jajca – 9, vendar 4 popolne ponudbe,
g) splošno prehrambeno blago – 7, ven-

dar 3 popolne ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
a) sadje in zelenjava

1. južno sadje – 813.508,40 SIT,
596.493,51 SIT;

2. domače sadje – 779.243 SIT,
555.641 SIT;

3. zelenjava – 3,239.013,50 SIT,
2,668.524,50 SIT,

b) kruh in pekovsko pecivo –
4,774.194,50 SIT, 3,711.176,10 SIT;

c) mlevski izdelki in testenine–
1,450.855,40 SIT, 1,221.493 SIT;

d) meso in mesni izdelki –
14,536.582,20 SIT, 11,178.230,05 SIT;

e) mleko, mlečni izdelki, zmrznjena ze-
lenjava in izdelki – 7,313.055,04 SIT,
6,660.944,30 SIT;

f) jajca – 716.099,70 SIT, 574.970,55
SIT,

g) splošno prehrambeno blago –
15,084.404 SIT, 14,821.413,72 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-
6729.

Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Št. 920-33/98 Ob-8733
1. Naročnik, poštni naslov: Agencija Re-

publike Slovenije za plačilni promet, Tržaš-
ka 16, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 24. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): popolnost ponudbe, finančno
stanje ponudnika, kvaliteta, garancija, cena
in reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

a) Intertrade ITS, d.d., Kolodvorska 9,
Ljubljana,

b) Zelinka & sinovi, d.o.o., Linhartova
17, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: organizacijske enote
naročnika.

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

a) mrežni strežniki – 15 kosov,
b) osebni računalniki: 1. skupina –

53 kosov, 2. skupina – 182 kosov, 3.
skupina – 33 kosov in 4. skupina – 16
kosov.

7. Pogodbena vrednost:
a) 9,246.352 SIT,
b) 9,404.850 SIT, 33,442.500 SIT,

10,187.100 SIT, 7,812.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 18.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
a) 14,888.725 SIT, 7,678.440 SIT,
b) 1. skupina: 15,538.699 SIT,

7,868.910 SIT;
2. skupina: 57,620.472 SIT,

28,454.790 SIT,
3. skupina: 11,209.968 SIT, 6,499.807

SIT;
4. skupina: 9,389.520 SIT, 5,959.120

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-7163.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet

Ob-8734
1. Naročnik, poštni naslov: Dom za vars-

tvo odraslih, Kidričeva 23, 3320 Velenje.
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: 4. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja končna cena.
5.
6. (a) Kraj dobave: Dom za varstvo odra-

slih, Kidričeva 23, Velenje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti
Sposobnost po 50. členu se prizna po-

nudniku za 12 mesecev, in sicer:
A) sadje in zelenjava
A1. sadje:

1. Engrotuš, d.o.o., Cesta v Trnovlje
10A, Celje,

2. Era, d.d., Prešernova 10, Velenje,
3. KZ Šaleška dolina, z.o.o., Trg svo-

bode 12, Šoštanj,
4. Pat, d.o.o., Pešnica 8, Šentjur,
5. MT Center, d.o.o., Cankarjeva 1D,

Velenje;
A2. kmetijski pridelki in zelenjava:

1. Parežnik Henrik, Ivana, Zavrh 21,
Žalec,

2. Engrotuš, d.o.o., Cesta v Trnovlje
10A, Celje,

3. Era, d.d., Prešernova 10, Velenje,
4. Pat, d.o.o., Pešnica 8, Šentjur,
5. MT Center, d.o.o., Cankarjeva 1D,

Velenje,
6. KZ Ptuj, z.o.o., Miklošičeva ul. 12,

Ptuj;
A3. zelenjava in sadje – zmrznjeno:

1. Mesnine Žerak, s.p., Strmolska 8,
Rogatec,

2. MT Center, d.o.o., Cankarjeva 1D,
Velenje,

3. Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolsto-
jeva 63, Ljubljana,

4. Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas
92, Petrovče;

B) kruh in pekovsko pecivo:
1. Presta, d.o.o., Cesta talcev 2, Ve-

lenje,
2. Koroške pekarne, d.d., Koroška

cesta 2, Dravograd,
3. Savinjski kruhek, d.o.o., Šlandrov

trg 35, Žalec,
4. Klasje MPP, d.d., Prešernova 23,

Celje,
5. Nobis M, d.o.o., Ločica 51/J, Pol-

zela,
6. Prekoršek, d.o.o., Trg svobode

14, Trbovlje;
C) mlevski izdelki in testenine
C1. moka, zdrob, testenine in sorodni

proizvodi:
1. Oskrba, d.d., Trg 4. julija 46, Dra-

vograd,
2. Era, d.d., Prešernova 10, Velenje,
3. MT Center, d.o.o., Cankarjeva 1D,

Velenje,
4. Savinjski magazin Trade, d.o.o.,

Šlandrov trg 35, Žalec,
5. Klasje MPP, d.d., Prešernova 23,

Celje,
6. Engrotuš, d.o.o., Cesta v Trnovlje

10A, Celje;
C2. zmrznjeni izdelki iz testa:

1. Kovač Lidija, s.p., Žiče 25, Loče,
2. MT Center, d.o.o., Cankarjeva 1D,

Velenje,
3. Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas

92, Petrovče;
D) meso in izdelki iz mesa
D1. junetina, teletina, svinjina:

1. KZ Laško, Kidričeva 2, Laško,
2. Mesnine Žerak, s.p., Strmolska 8,

Rogatec,
3. Era, d.d., Prešernova 10, Velenje,
4. KZ Šaleška dolina, z.o.o., Trg svo-

bode 12, Šoštanj,
5. MT Center, d.o.o., Cankarjeva 1D,

Velenje,
6. Jurmes, d.d., Leona Dobrotinška

15, Šentjur,
7. Prekoršek, d.o.o., Trg svobode

14, Trbovlje;
D2. perutninsko meso in izdelki iz perut-

nine:
1. Pivka, d.d., Neverke 30, Košana,
2. KZ Laško, Kidričeva 2, Laško,
3. Mesnine Žerak, s.p., Strmolska 8,

Rogatec,
4. Era, d.d., Prešernova 10, Velenje,
5. KZ Šaleška dolina, z.o.o., Trg svo-

bode 12, Šoštanj,
6. MT Center, d.o.o., Cankarjeva 1D,

Velenje,
7. Jurmes, d.d., Leona Dobrotinška

15, Šentjur;
D3. zmrznjene ribe:

1. KZ Laško, Kidričeva 2, Laško,
2. Mesnine Žerak, s.p., Strmolska 8,

Rogatec,
3. Era, d.d., Prešernova 10, Velenje,
4. KZ Šaleška dolina, z.o.o., Trg svo-

bode 12, Šoštanj,
5. MT Center, d.o.o., Cankarjeva 1D,

Velenje,
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6. Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas
92, Petrovče,

7. Jurmes, d.d., Leona Dobrotinška
15, Šentjur;

D4. mesni izdelki in ostalo:
1. Pivka, d.d., Neverke 30, Košana,
2. KZ Laško, Kidričeva 2, Laško,
3. Mesnine Žerak, s.p., Strmolska 8,

Rogatec,
4. Engrotuš, d.o.o., Cesta v Trnovlje

10A, Celje,
5. Era, d.d., Prešernova 10, Velenje,
6. KZ Šaleška dolina, z.o.o., Trg svo-

bode 12, Šoštanj,
7. MT Center, d.o.o., Cankarjeva 1D,

Velenje,
8. Jurmes, d.d., Leona Dobrotinška

15, Šentjur,
9. Prekoršek, d.o.o., Trg svobode

14, Trbovlje;
E) mleko in mlečni izdelki:

1. KZ Šaleška dolina, z.o.o., Trg svo-
bode 12, Šoštanj,

2. MT Center, d.o.o., Cankarjeva 1D,
Velenje,

3. Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolsto-
jeva 63, Ljubljana,

4. Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas
92, Petrovče;

F) maščobna živila:
1. Engrotuš, d.o.o., Cesta v Trnovlje

10A, Celje,
2. Era, d.d., Prešernova 10, Velenje,
3. KZ Šaleška dolina, z.o.o., Trg svo-

bode 12, Šoštanj,
4. MT Center, d.o.o., Cankarjeva 1D,

Velenje,
5. Oskrba, d.d., Trg 4. julija 46, Dra-

vograd;
G) jajca:

1. KZ Laško, Kidričeva 2, Laško,
2. Engrotuš, d.o.o., Cesta v Trnovlje

10A, Celje,
3. Era, d.d., Prešernova 10, Velenje,
4. MT Center, d.o.o., Cankarjeva 1D,

Velenje,
5. Jurmes, d.d., Leona Dobrotinška

15, Šentjur,
6. Savinjski magazin trade, d.o.o.,

Šlandrov trg 35, Žalec,
7. Mercator ZKZ Mozirje, z.o.o., Ce-

sta na Lepo Njivo 2, Mozirje,
8. Pivka, d.d., Neverke 30, Košana;

H) olja:
1. Era, d.d., Prešernova 10, Velenje,
2. MT Center, d.o.o., Cankarjeva 1D,

Velenje,
3. Savinjski magazin trade, d.o.o.,

Šlandrov trg 35, Žalec,
4. Oskrba, d.d., Trg 4. julija 46, Dra-

vograd,
5. Engrotuš, d.o.o., Cesta v Trnovlje

10A, Celje;
I. sokovi, sirupi in mineralna voda:

1. Kolinska, d.d., Šmartinska c. 30,
Ljubljana,

2. Oskrba, d.d., Trg 4. julija 46, Dra-
vograd,

3. Engrotuš, d.o.o., Cesta v Trnovlje
10A, Celje,

4. Dolina, d.d., Goriška 46, Velenje,
5. Era, d.d., Prešernova 10, Velenje,
6. MT Center, d.o.o., Cankarjeva 1D,

Velenje,
7. Fructal, d.d., Ajdovščina,

8. Savinjski magazin trade, d.o.o.,
Šlandrov trg 35, Žalec;

J) splošno prehrambeno blago:
1. Kolinska, d.d., Šmartinska c. 30,

Ljubljana,
2. Oskrba, d.d., Trg 4. julija 46, Dra-

vograd,
3. Engrotuš, d.o.o., Cesta v Trnovlje

10A, Celje,
4. Dolina, d.d., Goriška 46, Velenje,
5. Era, d.d., Prešernova 10, Velenje,
6. MT Center, d.o.o., Cankarjeva 1D,

Velenje,
7. Savinjski magazin trade, d.o.o.,

Šlandrov trg 35, Žalec.
7. Pogodbena vrednost:

28,710.413,98 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 28.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
A) sadje in zelenjava
A1. sadje 1,958.848/1,525.250 SIT,
A2. kmetijski pridelki in zelenjava

2,430.352,10 SIT/1,889.192 SIT,
A3. zelenjava in sadje – zmrznjeno

789.942,10 SIT/588.183,84 SIT;
B) kruh in pekovsko pecivo

3,470.242,70 SIT/2,900.277 SIT;
C) mlevski izdelki in testenine:
C1. moka, zdrob, testenine in sorodni

proizvodi 1,042.923 SIT/752.582,42 SIT,
C2. zmrznjeni izdelki iz testa 223.130

SIT/138.789,70 SIT;
D) meso in izdelki iz mesa:
D1. junetina, teletina, svinjina

4,249.189,20 SIT/3,587.528,60 SIT,
D2. perutninsko meso in izdelki iz perut-

nine 2,186.589,10 SIT/1,982.732,60 SIT,
D3. zmrznjene ribe 219.925,80 SIT/

159.890,10 SIT,
D4. mesni izdelki in ostalo

3,925.597,80 SIT/2,998.561,50 SIT;
E) mleko in mlečni izdelki 5,695.146,30

SIT/4,732.151,66 SIT;
F) maščobna živila 2,003.486,10/

1,556.752 SIT;
G) jajca 492.666,30 SIT/234.603 SIT,
H) olja 651.387,45 SIT/573.784,95

SIT,
I) sokovi, sirupi in mineralna voda

2,889.335 SIT/2,260.816 SIT;
J) splošno prehrambeno blago

4,863.834,59 SIT/3,763.927,30 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: ni.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 72 z dne 23. 10. 1998.

Dom za varstvo odraslih Velenje

Ob-8735
1. Naročnik, poštni naslov: Inštitut za

elektroniko in vakuumsko tehniko, Teslova
30, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za naročilo
blaga brez omejitev.

3. Datum izbire: 25. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– kvaliteta ponujene opreme,

– cena,
– kompletnost podatkov o opremi,
– dobavni, garancijski, servisni in drugi

relevantni pogoji in ponudbe,
– reference ponudnika,
– plačilni pogoji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– Vacuum Science S.A.S., Via G. Com-

pagnoli 37, 20129 Milano,
– Medivak, Šolska ulica 21, 1230 Dom-

žale.
6. (a) Kraj dobave: Inštitut za elektroniko in

vakuumsko tehniko, Teslova 30, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
– Vacuum Science S.A.S., Via G. Com-

pagnoli 37, 20129 Milano:
– kvadrupolni masni spektrometer

Smart IQ+200D,
– Medivak, Šolska ulica 21, 1230 Dom-

žale:
– vakuumski viskoznostni merilnik

MKS model SRG-2CE-232,
– prenosni helijev detektor vakuum-

ske netesnosti UL 200 DRY,
– vakuumski črpalni sistem: hibridna

turbomolekularna črpalka Hy Cone 200
DN 100 CF, membranska predčrpalka
MD 4.

7. Pogodbena vrednost: Vacuum Scien-
ce S.A.S., 1,450.000 SIT, Medivak:
5,785.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– kvadrupolni masni spektrometer:

1,712.120 SIT in 1,450.000 SIT,
– vakuumski viskoznostni merilnik z leb-

dečo kroglico: 3,239.520 SIT in
1,790.000 SIT,

– prenosni helijev detektor vakuumske ne-
tesnosti: 5,688.480 SIT in 2,560.000 SIT,

– vakuumski črpalni sistem: 2,581.920
SIT in 1,355.000 SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: IEVT,
Teslova 30, kontaktna oseba dr. Bojan Er-
javec.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 70 z dne 16. 10. 1998, Ob-7329.

Inštitut za elektroniko
in vakuumsko tehniko

Št. 403-2/98-0022-34 Ob-8792
1. Naročnik, poštni naslov: Uprava za iz-

vrševanje kazenskih sankcij, Župančičeva
3, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 30. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudniki so od popolnih in us-
treznih ponudb ponudili najnižjo ceno, ki je
bila osnovno merilo. V enem primeru so bila
uporabljena tudi druga merila iz razpisne
dokumentacije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. Mariborska mlekarna – mleko in
mlečni izdelki za vse lokacije, Osojnikova
ul. 5, 2000 Maribor,
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2. Brumec Ručigaj – ribe in izdelki za
6 lokacij, Testenova 55, 1234 Loka-Men-
geš,

3. Bistriške mesnine – meso in mesni
izdelki za eno lokacijo, Zadružna ul. 4, 2310
Slovenska Bistrica,

4. Mercator Dolenjska – ostali prehr.
artikli za dve lokaciji, Livada 8, 8000 Novo
mesto,

5. Prekoršek – meso in mesni izdelki
za dve lokaciji, Trg svobode 14, 1420 Tr-
bovlje,

6. Izbira Laško – ribe in ribji izdelki za
dve lokaciji, Trubarjeva ul. 4, 3270 Laško,

7. Živila Kranj – ostali prehr. artikli za
dve lokaciji, Cesta na Okroglo 3, 4202 Na-
klo,

8. Emona blagovni center – ostali pre-
hr. artikli za štiri lokacije, Šmartinska c. 130,
1528 Ljubljana,

9. Jurmes – meso in mesni izdelki za
sedem lokacij, Ulica Leona Dobrotinška 15,
3230 Šentjur.

6. (a) Kraj dobave: zavodi za prestajanje
kazni zapora.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: prehrambeni artikli; koli-
čina je okvirna in je odvisna od števila zapr-
tih oseb.

7. Pogodbena okvirna vrednost vseh po-
godb skupaj: 114,000.000 SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: nič.

9. Število prejetih ponudb: 31.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: zaradi obsega podatkov razvidna v do-
kumentaciji naročnika.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: dva
ponudnika sta uveljavljala preference za bla-
go domačega porekla.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bil izveden.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 67 z dne 2. 10. 1998, Ob-
7021.

Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje

kazenskih sankcij

Št. 0048-308/48Č-98 Ob-8795
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za notranje zadeve Republike Slovenije, Šte-
fanova 2, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): poziv k oddaji ponudbe
za dobavo modemske opreme, glede na
sposobnost, priznano z javnim razpisom za
izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti izvajalcev, proizvajalcev, doba-
viteljev in vzdrževalcev telekomunikacijske
opreme, opreme tehničnega varovanja, in-
formacijske opreme, informacijsko teleko-
munikacijskih kabelskih sistemov in siste-
mov za neprekinjeno napajanje (Ur. l. RS,
št. 18/98 in Ur. l. RS, št. 22/98).

3. Datum izbire: 16. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na poziv k oddaji ponudbe je
prispelo 5 veljavnih ponudb, za katere je
bilo na odpiranju ponudb ugotovljeno, da
so vse formalno popolne. Pri podrobni stro-
kovni analizi ponudb je naročnik 1 ponudbo

izločil, ker njena veljavnost ni bila v skladu z
zahtevami iz poziva. Naročnik je pri ocenje-
vanju ostalih 4 ponudb upošteval seštevek
doseženih točk, na podlagi ponderiranih
meril, ki so jih ponudbe dosegle (za vzdrže-
vanje in servisiranje v garancijskem in poga-
rancijskem roku ter zagotavljanje rezervnih
delov na področju Republike Slovenije; za
kadrovsko zasedbo ponudnika za predmet
javnega razpisa; za ustrezne ateste; za ISO
9000; za poslovanje v Sloveniji v preteklem
letu za predmet javnega razpisa; za poslov-
no zanesljivost dobavitelja in dosedanje iz-
kušnje pri poslovanju; za čas obstoja na
SLO trgu za predmet javnega razpisa; za
reference doma in tujini in dokazila o za-
stopstvu oziroma poslovnem odnosu s prin-
cipalom) ob podelitvi sposobnosti na jav-
nem razpisu za izbiro izvajalcev s predhod-
nim ugotavljanjem sposobnosti ter seštevek
doseženih točk na podlagi ponderiranih me-
ril, ki so jih ponudbe dosegle (za kvaliteto,
zanesljivost, ustreznost tehničnim zahtevam
ter kompatibilnost z delujočo opremo in si-
stemi; za ceno opreme, plačilne pogoje in
dobavni roki ter šolanje in svetovanje upo-
rabniku in predloženo strokovno literaturo),
v tem pozivu k ponudbi.

Upoštevajoč vsa ponderirana merila iz
razpisne dokumentacije, je naročnik izbral
ponudnika Unistar, d.o.o., kot najugodnej-
šega ponudnika za vse točke iz poziva.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Unistar, d.o.o., Slomškova
27–29, 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:

– modem Nokia ECM FAST V.34+,
namizni, 20 kosov (točka 1.1.),

– modem Nokia ECM FAST v.34+,
vgradni, 56 kosov (točka 1.2.),

– modem US Robotics Sportster
V.34, 56k, 30 kosov (točka 1.3.),

– 19” okvir za vgradnjo modemov No-
kia, 5 kosov (točka 2.1.).

7. Pogodbena vrednost:
10,853.154,20 SIT, z vključenim promet-
nim davkom.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ponudnik na-
stopa s podizvajalcem v vrednosti
8,867.395 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– za točko 1.1.: 153.676,80 SIT,

123.920,55 SIT,
– za točko 1.2.: 148.465,92 SIT,

114.089 SIT,
– za točko 1.3.: 23.460 SIT, 19.764

SIT,
– za točko 2.1.: 259.483,33 SIT,

175.206 SIT.
Kot vrednosti najnižjih in najvišjih ponudb

so navedene cene za kos brez prometnega
davka.

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-1057 in Uradni list RS, št. 22, z
dne 20. 3. 1998, Ob-1287 (popravek).

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, z dne 10. 9. 1998.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0048-308/57-11-98 Ob-8796
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za notranje zadeve Republike Slovenije, Šte-
fanova 2, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: sklep sprejet 30. 10.
1998.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na javni razpis je prispelo 18
veljavnih (pravočasnih in pravilno opremlje-
nih) ponudb. Na odpiranju ponudb je bilo 6
ponudb izločenih zaradi nepopolnosti. Pri
pregledu vseh ostalih ponudb, ki niso bile
izločene na odpiranju ponudb, je naročnik
ugotovil, da še trije ponudniki niso predložili
popolne ponudbe, zato je naročnik njihove
ponudbe izločil.

Pri ocenjevanju ponudb je naročnik upo-
števal vsa merila, podana v razpisni doku-
mentaciji ter zaščito domačih ponudnikov.
Merila za izbiro so bila: cena, finančno sta-
nje dobavitelja blaga, lastna predelava, rok
dobave pri interventnih - neplaniranih doba-
vah, reference in pripravljenost in odzivnost
za reševanje reklamacij.

Izbor ponudnikov oziroma izid javnega
razpisa po posameznih točkah je nasled-
nji:

1.  mleko: Ljubljanske mlekarne;
2. jogurt navadni, kislo mleko: javni raz-

pis za to točko ni uspel, ker je za to točko
prispela le ena popolna ponudba;

3. smetana sladka, kisla: Ljubljanske
mlekarne;

4. kefir: javni razpis za to točko ni uspel,
ker za to točko ni prispela nobena popolna
ponudba;

5. skuta, siri: javni razpis za to točko ni
uspel, ker je za to točko prispela le ena
popolna ponudba;

6. sirni namazi: Ljubljanske mlekarne;
7. maslo, margarina: Mlekarna Celeia;
8. dnevni kruhi: za strojno rezanje in na-

rezani kruhi, pakirani v termos krčljivo folijo:
Žito pekarstvo in testeninarstvo;

9. specialni kruhi, specialni kruhi nare-
zani in pakirani v termos krčljivo folijo: Pe-
karna Blatnik, d.o.o.;

10. rezani kruhi, individualno pakiranje
po normativu v termos krčljivo folijo: Pekar-
na Blatnik, d.o.o.;

11. trajni proizvodi: Žito pekarstvo in te-
steninarstvo;

12. dnevno sveže pekarsko pecivo: Žito
pekarstvo in testeninarstvo;

13. slaščičarsko pecivo: Žito pekarstvo
in testeninarstvo;

14. pakirano slaščičarsko pecivo in sla-
dice – individ. pak. v enoplastno propil. foli-
jo: Žito pekarstvo in testeninarstvo;

15. testenine z jajci: Žito pekarstvo in
testeninarstvo;

16. proizvodi iz svežega testa: javni raz-
pis za to točko ni uspel, ker je za to točko
prispela le ena popolna ponudba;

17. hitro zamrznjene jedi: javni razpis za
to točko ni uspel, ker je za to točko prispela
le ena popolna ponudba;
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18. sokovi brez konservansov, brez al-
kohola, brick embalaža nepovr. transp. em-
balaža; Mercator poslovni sistem, d.d.;

19. sok v steklenicah in povratni emba-
laži: Mercator poslovni sistem, d.d.;

20. alkoholne pijače: Mercator poslov-
ni sistem, d.d.;

21. živila: Mercator poslovni sistem,
d.d.;

22. brezalkoholne pijače: Mercator po-
slovni sistem, d.d.;

23. alkoholne in žgane pijače: Merca-
tor poslovni sistem, d.d.;

24. mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske
mlekarne, d.d.;

25. kruh in krušni izdelki, slaščičarski
proizvodi: javni razpis za to točko ni uspel,
ker je za to točko prispela le ena popolna
ponudba;

26. ostalo: Mercator poslovni sistem,
d.d.;

27. mleko in mlečni izdelki: Mlekarna
Celeia;

28. kruh, pekarsko in slaščičarsko pe-
civo: Žito pekarstvo in testeninarstvo;

29. testenine: Žito pekarstvo in testeni-
narstvo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– Žito pekarstvo in testeninarstvo,
d.o.o., Šmartinska 154, Ljubljana,

– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstoje-
va 63, Ljubljana,

– Pekarna Blatnik, d.o.o., Predstruge
69, Videm,

– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92,
Petrovče,

– Mercator poslovni sistem trgovina
Ljubljana, d.d., Slovenčeva ul. 25, Ljublja-
na.

6. (a) Kraj dobave:
1. Ministrstvo za notranje zadeve,

Uprava skupnih služb, Oddelek prehrane
Tacen, Rocenska 56, Ljubljana-Šmartno,

2. Ministrstvo za notranje zadeve,
Uprava skupnih služb, Oddelek prehrane
DMP, Kotnikova 8, Ljubljana,

3. Ministrstvo za notranje zadeve,
Uprava skupnih služb, Sektor za oskrbo
Gotenica, Kočevska Reka,

4. Prehodni dom Republike Sloveni-
je za tujce, Celovška 166, Ljubljana.

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

Glej 4. točko objave. Količine artiklov,
ki se bodo dobavljali sukcesivno, so v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

7. Pogodbena vrednost:
– Žito pekarstvo in testeninarstvo,

d.o.o.: 21,475.301,46 SIT,
– Ljubljanske mlekarne, d.d.:

9,725.325,75 SIT,
– Pekarna Blatnik, d.o.o.; 967.247,51

SIT,
– Mlekarna Celeia, d.o.o.:

10,536.667,05 SIT,
– Mercator poslovni sistem trgovina

Ljubljana, d.d.: 24,575.455,27 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: izbrani po-
nudniki ne nastopajo s podizvajalci.

9. Število prejetih ponudb: 18.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:

najvišja vrednost najnižja vrednost
v SIT v SIT

1. točka: 3,152.354,10 3,044.745,90
3. točka: 679.505,40 678.728,40
6. točka: 3,043.005 2,948.370,60
7. točka: 928.504,50 865.284
8. točka: 6,680.677,50 5,901.026,25
9. točka: 777.328,34 664.175,51
10. točka: 421.012,12 303.072
11. točka: 2,317.439,20 1,209.077,10
12. točka: 3,706.250,10 3,480.045,45
13. točka: 4,460.674,05 3,955.805,65
14. točka: 1,934.373 1,432.186,35
15. točka: 1,503.644,52 1,157.149,77
18. točka: 12,525.044,33 10,960.290
19. točka: 417.080 399.940
20. točka: 463.921,50 356.828,30
21. točka: 5,801.382,18 4,928.049,77
22. točka: 3,749.510,60 3,015.790,20
23. točka: 4,679.792,90 4,348.007
24. točka: 3,154.452 2,958.846,45
26. točka: 688.948,32 553.537,92
27. točka: 10,301.849,25 9,608.162,55
28. točka: 4,231.835,90 3,780.242,87
29. točka: 1,023.520,79 559.769,02

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: 14. 8.
1998, Uradni list RS,  št. 57, Ob-5679 in
Ur. l. RS, z dne 21. 8. 1998 (popravek).

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0048-308/48F-2-98 Ob-8797
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za notranje zadeve Republike Slovenije, Šte-
fanova 2, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): poziv k oddaji ponudbe
za dobavo opreme žičnih komunikacij, gle-
de na sposobnost, priznano z javnim razpi-
som za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti izvajalcev, proizva-
jalcev, dobaviteljev in vzdrževalcev teleko-
munikacijske opreme, opreme tehničnega
varovanja, informacijske opreme, informa-
cijsko telekomunikacijskih kabelskih siste-
mov 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): na poziv k oddaji ponudbe so
prispele 3  veljavne ponudbe, za katere je
bilo na odpiranju ponudb ugotovljeno, da
so vse formalno popolne. Naročnik je pri
ocenjevanju ponudb upošteval seštevek
doseženih točk, na podlagi ponderiranih
meril, ki so jih ponudbe dosegle (za vzdr-
ževanje in servisiranje v garancijskem in
pogarancijskem roku ter zagotavljanje re-
zervnih delov na področju Republike Slo-
venije; za kadrovsko zasedbo ponudnika
za predmet javnega razpisa; za ustrezne
ateste; za ISO 9000; za poslovanje v Slo-
veniji v preteklem letu za predmet javnega
razpisa; za poslovno zanesljivost dobavite-
lja in dosedanje izkušnje pri poslovanju; za
čas obstoja na SLO trgu za predmet javne-
ga razpisa; za reference doma in v tujini in
dokazila o zastopstvu oziroma poslovnem
odnosu s principalom) ob podelitvi spo-
sobnosti na javnem razpisu za izbiro izva-

jalcev s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti ter seštevek doseženih točk na pod-
lagi ponderiranih meril, ki so jih ponudbe
dosegle (za kvaliteto, zanesljivost, ustrez-
nost tehničnim zahtevam ter kompatibilnost
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 najugodnejšega ponudnika
za posamezno točko iz razpisne dokumen-
tacije, in sicer:

– Iskrateling, d.o.o., za točko 1.1. – te-
lefonski aparati,

– Avtotehna Canon, d.o.o., za točko 2.1.
– telefaks naprave.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– Iskrateling, d.o.o., Ljubljanska c. 24a,
Kranj,

– Avtotehna Canon, d.o.o., Celovška
175, 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:

–telefonski aparati Siemens Euroset
815, 65 kosov (točka 2.1.),

–telefaks naprave Canon B-110, 5
kosov (točka 2.1.).

7. Pogodbena vrednost:
– 689.802,75 SIT, z vključenim promet-

nim davkom (Iskrateling, d.o.o.),
– 357.000 SIT, z vključenim prometnim

davkom (Avtotehna Canon, d.o.o.).
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: ponudnika
ne nastopata s podizvajalcem.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– za točko 1.1.: 842.887,50 SIT,

689.802,75 SIT;
– za točko 2.1.: 490.875 SIT, 357.000

SIT.
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Vrednost najnižjih in najvišjih ponudb so
navedene z vključenim prometnim davkom.

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-1057 in Uradni list RS, št. 22, z
dne 20. 3. 1998, Ob-1287 (popravek).

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, z dne 21. 9. 1998.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0048-308/48D-4-98 Ob-8798
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za notranje zadeve Republike Slovenije, Šte-
fanova 2, 1501 Ljubljana

2. Način izbire najugodnejših ponudni-
kov (3. člen ZJN): poziv k oddaji ponudbe
za dobavo opreme tehničnega varovanja,
glede na sposobnost, priznano z javnim
razpisom za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti izvajalcev, proi-
zvajalcev, dobaviteljev in vzdrževalcev te-
lekomunikacijske opreme, opreme tehnič-
nega varovanja, informacijske opreme, in-
formacijsko telekomunikacijskih kabelskih
sistemov in sistemov za neprekinjeno na-
pajanje (Ur. l. RS št. 18/98 in Ur. l. RS št.
22/98).

3. Datum izbire: sklep o izboru najugod-
nejših ponudnikov je bil sprejet dne
23.10.1998.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na poziv k oddaji ponudbe je
prispelo 5 veljavnih ponudb, za katere je
bilo na odpiranju ponudb ugotovljeno, da
so vse formalno popolne. Naročnik je pri
ocenjevanju ponudb upošteval seštevek do-
seženih točk, na osnovi ponderiranih meril,
ki so jih ponudbe dosegle (za vzdrževanje in
servisiranje v garancijskem in pogarancij-
skem roku ter zagotavljanje rezervnih delov
na področju Republike Slovenije; za kadrov-
sko zasedbo ponudnika za predmet javne-
ga razpisa; za ustrezne ateste; za ISO 9000;
za poslovanje v Sloveniji v preteklem letu za
predmet javnega razpisa; za poslovno za-
nesljivost dobavitelja in dosedanje izkušnje
pri poslovanju; za čas obstoja na SLO trgu
za predmet javnega razpisa; za reference
doma in v tujini in dokazila o zastopstvu
oziroma poslovnem odnosu s principalom)
ob podelitvi sposobnosti na javnem razpisu
za izbiro izvajalcev s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti ter seštevek doseženih
točk na osnovi ponderiranih meril, ki so jih
ponudbe dosegle (za kvaliteto, zanesljivost,
ustreznost tehničnim zahtevam ter kompati-
bilnost z delujočo opremo in sistemi; za ce-
no opreme, plačilne pogoje in dobavni roki
ter šolanje in svetovanje uporabniku in pred-
loženo strokovno literaturo), v tem pozivu k
ponudbi. Upoštevajoč vsa ponderirana me-
rila iz razpisne dokumentacije, je naročnik
izbral najugodnejše ponudnike, in sicer: za
sklopa A in C iz razpisne dokumentacije po
posameznih točkah, za sklopa B in Č pa,
zaradi nedeljivosti sestave opreme, v celoti:

– TSE, d.o.o., za točke A1-A7, A9 in
A12-A20,

– Sintal, d.d., za točke A8, A10, A11 in
točko B v celoti,

– Iskra sistemi IBA, d.d., za točke C1,
C8, C12 in točko Č v celoti.

– AL, d.o.o. za točke C2-C7, C9,
C10,C13, C15, C17 in C18.

Ker za točke C11, C14 in C16 nihče od
ponudnikov ni ponudil ustrezne opreme, po-
ziv za te točke NI USPEL.

5. Ime in naslov izvajalcev, katerim je
bilo naročilo dodeljeno:

– TSE d.o.o., Tržaška 126, 1111 Ljub-
ljana,

– Sintal d.d., Zaloška 143, 1000 Ljub-
ljana,

– Iskra sistemi IBA d.d., Stegne 21 c,
1000 Ljubljana,

AL d.o.o., Dane 28 d, 6210 Sežana.
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 (oprema sistema televizije
zaprtega kroga):,

· točke A1-A6: kamera Panasonic (v
kompletu), 20 kosov,

· točki A7 in A8: video seštevalnik, 10
kosov,

· točke A9, A10 in A11: videorekorder
Panasonic (v kompletu), 7 kosov,

· točka A12: usmernik Neico, 4 kose,
· točka A13: videopreklopnik DM (v kom-

pletu), 1 kos,
· točka A14: objektiv Computar, 4 kose,
· točka A15: ohišje za VCR, 10 kosov,
· točka A16: vmesnik za videorekorder

(RS 232), 1 kos,
· točka A17: kabel Comerson, 400 ko-

sov,
· točka A18: monitor JVC, 3 kose,
· točka A19: monitor Ikegami, 6 kosov,
· točka A20: servisni barvni monitor, 9”,

2 kosa;
– sklop b (oprema sistema televizije

zaprtega kroga v Ljubljani):,
· kamera Panasonic (v kompletu), 9

kosov; motozoom objektiv Fujinon, 1 kos;
gibljivo podnožje Vicon 6135, 1 kos; nosilna
konzola Denard, 1 kos; videopreklopnik
DM, 1 kos; usmernik, 2 kosa; barvni
monitor, 3 kose, aktivni delilnik, 11 vhodov,
22 izhodov, 2 kosa in VCR Panasonic, 1
kos;

– sklop c (oprema protivlomnega
varovanja):

· točka C1: protivlomni sistem Cerberus
(v kompletu), 1 kos,

· točki C2 in C3: protivlomni sistem Tec-
noalarm (v kompletu), 6 kosov,

· točki C4 in C5: alarmna centrala Tec-
noalarm (v kompletu), 8 kosov,

· točka 6: AT BOX, 10 kosov,
· točka 7: aktivator za personal key, 10

kosov,
· točke C8, C9, C10, C12 in C15: sen-

zor, 69 kosov,
· točka C13: elektronski ključ Serial key

Tecnoalarm, 30 kosov,
· točki C17 in C18: kabel Liycy, 2 kosa;
– sklop č (oprema sistema avtomatskega

javljanja požara):,
· sistem ANALOG PLUS Cerberus (v

kompletu), 1 kos.
7. Pogodbena vrednost:
– 11,011.880 SIT, brez prometnega

davka (TSE d.o.o.),
– 7,281.003 SIT, brez prometnega dav-

ka (SINTAL d.d.),

– 2,376.460 SIT, brez prometnega dav-
ka (Iskra Sistemi IBA d.d.),

– 2,493.940,42 SIT, brez prometnega
davka (AL d.o.o.).

8. Vrednosti naročil, ki jih bodo izbrani
ponudniki oddali podizvajalcem ali tretjim
osebam: nihče od ponudnikov ne nastopa s
podizvajalcem.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednosti najvišjih in najnižjih po-

nudb:

Točka Vrednost Vrednost
najnižje ponudbe najvišje ponudbe

(v SIT/kos, (v SIT/kos,
brez prometnega brez prometnega

davka) davka)

A1 168.950 175.845
A2 245.750 357.865
A3 263.790 264.385
A4 245.750 357.864
A5 231.900 245.841
A6 128.310 136.990
A7 336.756 344.530
A8 185.155 208.810
A9 199.500 205.340
A10 410.350 447.450
A11 260.129 344.790
A12 23.750 26.740
A13 1.773.004 1.980.380
A14 31.710 36.100
A15 27.090 43.470
A16 150.423 159.440
A17 187 470
A18 152.000 159.870
B 2.326.266 3.833.348
C1 960.750 961.200
C2 303.528 450.080
C3 83.812,14 137.370
C4 90.190 106.899,28
C5 69.649,44 153.500
C6 582,03 3.850
C7 1.940,10 5.780
C8 34.300 34.300
C9 14.000 14.250
C10 11.875 17.000
C12 14.950 14.950
C13 3.880,19 15.380
C15 10.450 20.000
C17 49.000 256.000
C18 63.280 258.000
Č 945.900 997.510

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Ur. l. št. 18, z dne 6. 3. 1998, Ob-
1057 in Ur. l. št. 22, z dne 20. 3. 1998,
Ob-1287 (popravek).

13. Datum poziva k oddaji pnudbe: 18. 9.
1998.

14.
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 155/1/98 Ob-8803
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): izbira izvajalca s pred-
hodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen
ZJN).

3. Datum izbire: 20. 11. 1998.
4. Kriteriji za priznanje sposobnosti

(utemeljitev izbire):
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a) status ponudnika:
– registracija,
– dokazilo, da zoper ponudnika ni uve-

den postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije;

– dovoljenje za opravljanje prometa z
medicinskimi pripomočki (pridobitev lahko
v teku),

– usposobljenost izvajati kontrolo farma-
cevtskih surovin iz skupine 5;

b) nekaznovanost ponudnika v zvezi s
strokovnostjo;

c) poravnane fiskalne obveznosti (davki
in prispevki);

č) finančne bonitete ponudnika;
d) reference: v zadnjih 3 letih vsaj eno

leto oskrbovanja 3 javnih zavodov s področ-
ja zdravstva, certifikati;

e) 60 dnevni plačilni rok
f) dobavni pogoji:
· zagotavljanje letnih količin blaga,
· odzivni čas:
– za razpisane vrste blaga iz skupine 1 in

2: največ 24 ur,
– za razpisane vrste blaga iz skupine 5,

6, 7  in 8: največ 3 dni,
– za razpisane vrste blaga iz skupine 3

in 4: največ 14 dni;
· dostava blaga fco naročnik razloženo.
g) dostava cenikov vsake štiri mesece,
h) garancija oziroma izjave:
· za resnost ponudbe v višini 1,000.000

SIT,
· izjava banke o pridobitvi garancije za

dobro izvedbo v višini 10% pogodbene vred-
nosti.

5. Ime in naslov izvajalcev, ki jim je bila
priznana sposobnost:

– Karanta, d.o.o.
Čopova 14
1000 Ljubljana;
– Medicopharmacia, d.o.o.
Topniška 4 a
1000 Ljubljana;
– Salus, d.d.
Mašera Spasiševa 10
1000 Ljubljana;
– Gopharm, d.d.
Sedejeva 2
5000 Nova Gorica;
– Medis, d.o.o.
Vojkova 4
1001 Ljubljana;
– Lek, d.d.
Verovškova 57
1526 Ljubljana;
– Sanolabor, d.d.
Leskoškova 4
1000 Ljubljana;
– Biomedis M.B., d.o.o.
Slokanova 12
2000 Maribor;
– Kemofarmacija, d.d.
Cesta na Brdo 100
1001 Ljubljana;
– Medinova, d.o.o.
Masarykova 17
1000 Ljubljana;
– Auremiana, d.o.o.
Partizanska 109
6210 Sežana;
– J.Z. Mariborske lekarne
Zagrebška 91
2000 Maribor;
– Iris, d.o.o.

Rimska 8
1000 Ljubljana.
Naročnik je za posamezno vrsto blaga

priznal sposobnost le ponudnikoma, ki sta
zanjo ponudila najnižjo ceno.

6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor,

(b) Vrsta in količna blaga, ki bi ga bilo
treba dobaviti: farmacevtski izdelki
zdravila, radioizotopi, v okviru letnih pot-
reb naročnika

7. Razpisana vrednost: 892,094.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 14.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca:
a) naročnik bo oba izbrana ponudnika

vsake štiri mesece pozval, da mu dostavita
ponudbe,

b) naročnik bo izmed ponudnikov ki jima
je priznal sposobnost, izbral izvajalca, ki mu
bo ponudil najnižjo ceno.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti: Ur. l. RS, št. 60 z
dne, 28. 8. 1998, Ob-6041.

13.
Splošna bolnišnica Maribor

Št. 155/2/98 Ob-8804
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): izbira izvajalca s pred-
hodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen
ZJN).

3. Datum izbire: 18. 11. 1998.
4. Kriteriji za priznanje sposobnosti

(utemeljitev izbire):
a) status ponudnika:
– registracija,
– dokazilo, da zoper ponudnika ni uve-

den postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije,

– usposobljenost izvajati kontrolo farma-
cevtskih surovin in kemikalij po veljavnih
predpisih,

– dovoljenje za opravljanje prometa z
medicinskimi pripomočki (pridobitev lahko
v teku);

b) nekaznovanost ponudnika v zvezi s
strokovnostjo;

c) poravnane fiskalne obveznosti (davki
in prispevki);

č) finančne bonitete ponudnika;
d) reference: v zadnjih 3 letih vsaj eno

leto oskrbovanja 3 javnih zavodov s področ-
ja zdravstva;

e) 60 dnevni plačilni rok;
f) dobavni pogoji:
· zagotavljanje letnih količin blaga,
· odzivni čas največ 14 dni,
· dostava blaga fco naročnik razloženo;
g) dostava cenikov vsake štiri mesece;
h) garancija oziroma izjave:
· za resnost ponudbe v višini 1,000.000

SIT,
· izjava banke o pridobitvi garancije za

dobro izvedbo v višini 10% pogodbene vred-
nosti.

5. Ime in naslov izvajalcev, ki jim je bila
priznana sposobnost:

– Karanta, d.o.o.
Čopova 14

1000 Ljubljana;
– Salus, d.d.
Mašera Spasiševa 10
1000 Ljubljana;
– Interexport, d.o.o.
Slovenska 54
1000 Ljubljana;
– Adria Med, d.o.o.
Parmova 54
1000 Ljubljana;
– Medis, d.o.o.
Vojkova 4
1001 Ljubljana;
– Lek, d.d.
Verovškova 57
1526 Ljubljana;
– Mediline, d.o.o.
Ljubljanska 45
1241 Kamnik;
– Sanolabor, d.d.
Leskoškova 4
1000 Ljubljana;
– Alpos Meding, d.o.o.
Leona Dobrotinška 2
3230 Šentjur;
– Biomedis M.B., d.o.o.
Slokanova 12
2000 Maribor;
– Kemofarmacija
Cesta na Brdo 100
1000 Ljubljana;
– Mikro + Polo
Lackova 78
2000 Maribor;
– Iris, d.o.o.
Rimska 8
1000 Ljubljana.
Naročnik je za posamezno vrsto blaga

priznal sposobnost le ponudnikoma, ki sta
zanjo ponudila najnižjo ceno.

6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.

(b) Vrsta in količna blaga, ki bi ga bilo
treba dobaviti: reagenti in kemikalije v
okviru letnih potreb naročnika.

7. Razpisana vrednost: 172,314.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 14.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca:
a) naročnik bo oba izbrana ponudnika

vsake štiri mesece pozval, da mu dostavita
ponudbe,

b) naročnik bo izmed ponudnikov ki jima
je priznal sposobnost, izbral izvajalca, ki mu
bo ponudil najnižjo ceno.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti: Ur. l. RS, št. 60 z
dne 28. 8. 1998, Ob-6046

13.
Splošna bolnišnica Maribor

Št. 155/3/98 Ob-8805
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): izbira izvajalca s pred-
hodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen
ZJN).

3. Datum izbire: 18. 11. 1998.
4. Kriteriji za priznanje sposobnosti

(utemeljitev izbire):
a) status ponudnika:
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– registracija,
– dokazilo, da zoper ponudnika ni uve-

den postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije;

– dovoljenje za opravljanje prometa z
medicinskimi pripomočki (pridobitev lahko
v teku),

b) nekaznovanost ponudnika v zvezi s
strokovnostjo;

c) poravnane fiskalne obveznosti (davki
in prispevki);

č) finančne bonitete ponudnika;
d) reference: v zadnjih 3 letih vsaj eno

leto oskrbovanja 3 javnih zavodov s področ-
ja zdravstva, certifikati;

e) 60 dnevni plačilni rok;
f) dobavni pogoji:
· zagotavljanje letnih količin blaga,
· odzivni čas največ 7 dni,
· dostava blaga fco naročnik razloženo;
g) dostava cenikov vsake štiri mesece;
h) garancija oziroma izjave:
· za resnost ponudbe v višini 1,000.000

SIT,
· izjava banke o pridobitvi garancije za

dobro izvedbo v višini 10% pogodbene vred-
nosti.

5. Ime in naslov izvajalcev, ki jim je bila
priznana sposobnost

– Medis, d.o.o.
Vojkova 4
1001 Ljubljana;
– Emporio medical, d.o.o.
Prešernova 5
1000 Ljubljana;
– Mediline, d.o.o.
Ljubljanska 45
1241 Kamnik
– Kemofarmacija, d.d.
Cesta na Brdo 100
1001 Ljubljana;
– Auremiana, d.o.o.
Partizanska 109
6210 Sežana;
– J.Z. Mariborske lekarne
Zagrebška 91
2000 Maribor;
– Iris, d.o.o.
Rimska 8
1000 Ljubljana.
Naročnik je za posamezno vrsto blaga

priznal sposobnost le ponudnikoma, ki sta
zanjo ponudila najnižjo ceno.

6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.

(b) Vrsta in količna blaga, ki bi ga bilo
treba dobaviti: transfuzijski potrošni
material; v okviru letnih potreb naročnika.

7. Razpisana vrednost: 24,966.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca:
a) naročnik bo oba izbrana ponudnika

vsake štiri mesece pozval, da mu dostavita
ponudbe,

b) naročnik bo izmed ponudnikov ki jima
je priznal sposobnost, izbral izvajalca, ki mu
bo ponudil najnižjo ceno.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti: Ur. l. RS, št. 60 z
dne 28. 8. 1998, Ob-6052

13.
Splošna bolnišnica Maribor

Št. 155/4/98 Ob-8806
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika

(3. člen ZJN): izbira izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).

3. Datum izbire: 19. 11. 1998.
4. Kriteriji za priznanje sposobnosti

(utemeljitev izbire):
a) status ponudnika:
– registracija,
– dokazilo, da zoper ponudnika ni uve-

den postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije;

– dovoljenje za opravljanje prometa z
medicinskimi pripomočki (pridobitev lahko
v teku);

b) nekaznovanost ponudnika v zvezi s
strokovnostjo;

c) poravnane fiskalne obveznosti (davki
in prispevki);

č) finančne bonitete ponudnika;
d) reference: v zadnjih 3 letih vsaj eno

leto oskrbovanja 3 javnih zavodov s področ-
ja zdravstva, certifikati;

e) 60 dnevni plačilni rok;
f) dobavni pogoji:
· zagotavljanje letnih količin blaga,
· odzivni čas največ 3 dni,
· dostava blaga fco naročnik razloženo;
g) dostava cenikov vsake štiri mesece;
h) garancija oziroma izjave:
· za resnost ponudbe v višini 1,000.000

SIT,
· izjava banke o pridobitvi garancije za

dobro izvedbo v višini 10% pogodbene vred-
nosti.

5.Ime in naslov izvajalcev, ki jim je bila
priznana sposobnost:

– Salus, d.d.
Mašera Spasiševa 10
1000 Ljubljana;
– Helpy, d.o.o.
Dobrave 7 a
1236 Trzin;
– Kavnik Stanislava, s.p.
Pernica 12 i
2231 Pernica;
– Emporio medical, d.o.o.
Prešernova 5
1000 Ljubljana;
– Kastor, m.d., d.o.o.
Vošnjakova 6
1000 Ljubljana;
– Sanolabor, d.d.
Leskoškova 4
1000 Ljubljana;
– G4 Medico, d.o.o.
Na Straški vrh 13
1117 Ljubljana;
– Profarmakon, d.o.o.
Knafelčeva 31
2000 Maribor;
– Kemofarmacija, d.d.
Cesta na Brdo 100
1001 Ljubljana;
– Medinova, d.o.o.
Masarykova 17
1000 Ljubljana;
– Merit, d.o.o.
Šmartinska 130
1000 Ljubljana;
– Auremiana, d.o.o.
Partizanska 109
6210 Sežana;

– J.Z. Mariborske lekarne
Zagrebška 91
2000 Maribor
TOSAMA, d.d.;
– Vir Šaranovičeva 35
1230 Domžale;
– Johnson & Johnson, d.o.o.
Dunajska 22
1000 Ljubljana;
– Interpart, d.o.o.
Cesta na Brdo 49
1111 Ljubljana;
– Simps’s, d.o.o.
Motnica 3
1236 Trzin;
– Iris, d.o.o.
Rimska 8
1000 Ljubljana.
Naročnik je za posamezno vrsto blaga

priznal sposobnost le ponudnikoma, ki sta
zanjo ponudila najnižjo ceno.

6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.

(b) Vrsta in količna blaga, ki bi ga bilo
treba dobaviti: obvezilni material in
osebna zaščitna sredstva v okviru letnih
potreb naročnika.

7. Razpisana vrednost: 197.603.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 19.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca:
a) naročnik bo oba izbrana ponudnika

vsake štiri mesece pozval, da mu dostavita
ponudbe,

b) naročnik bo izmed ponudnikov, ki ji-
ma je priznal sposobnost, izbral izvajalca, ki
mu bo ponudil najnižjo ceno.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti: Ur. l. RS, št. 60 z
dne. 28. 8. 1998, Ob-6044

13.
Splošna bolnišnica Maribor

Št. 155/5/98 Ob-8807
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika

(3. člen ZJN): izbira izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).

3. Datum izbire: 19. 11. 1998.
4. Kriteriji za priznanje sposobnosti

(utemeljitev izbire):
a) status ponudnika:
– registracija,
– dokazilo, da zoper ponudnika ni uve-

den postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije;

– dovoljenje za opravljanje prometa z
medicinskimi pripomočki (pridobitev lahko
v teku);

b) nekaznovanost ponudnika v zvezi s
strokovnostjo;

c) poravnane fiskalne obveznosti (davki
in prispevki);

č) finančne bonitete ponudnika;
d) reference: v zadnjih 3 letih vsaj eno

leto oskrbovanja 3 javnih zavodov s področ-
ja zdravstva, certifikati;

e) 60 dnevni plačilni rok;
f) dobavni pogoji:
· zagotavljanje letnih količin blaga,
· odzivni čas največ 3 dni,
· dostava blaga fco naročnik razloženo.
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g) dostava cenikov vsake štiri mesece;
h) grancija ziroma izjave:
· za resnost ponudbe v višini 1,000.000

SIT,
· izjava banke o pridobitvi garancije za do-

bro izvedbo v višini 10% pogodbene vrednosti.
5.  in naslov izvajalcev, ki jim je bila priz-

nana sposobnost:
– Salus,d.d.
Mašera Spasiševa 10
1000 Ljubljana;
– Medis, d.o.o.
Vojkova 4
1001 Ljubljana;
– Sanolabor, d.d.
Leskoškova 4
1000 Ljubljana;
– Profarmakon, d.o.o.
Knafelčeva 31
2000 Maribor;
– Kemofarmacija, d.d.
Cesta na Brdo 100
1000 Ljubljana;
– J.Z. Mriborske lekarne
Zagrebška 91
2000 Maribor;
– Johnson & Johnson
Dunajska 22
1000 Ljubljana.
Naročnik je za posamezno vrsto blaga

priznal sposobnost le ponudnikoma, ki sta
zanjo ponudila najnižjo ceno.

6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor,

(b) Vrsta in količna blaga, ki bi ga bilo
treba dobaviti: sredstva za dezinfekcijo v
okviru letnih potreb naročnika.

7. Razpisana vrednost: 23,384.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9 ponudb.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca:
a) naročnik bo oba izbrana ponudnika

vsake štiri mesece pozval, da mu dostavita
ponudbe,

b) naročnik bo izmed ponudnikov, ki ji-
ma je priznal sposobnost, izbral izvajalca, ki
mu bo ponudil najnižjo ceno.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti: Ur. l. RS, št. 60 z
dne 28. 8. 1998, Ob-6050.

13.
Splošna bolnišnica Maribor

Št. 155/6/98 Ob-8808
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika

(3. člen ZJN): izbira izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).

3. Datum izbire: 23. 11. 1998.
4. Kriteriji za priznanje sposobnosti

(utemeljitev izbire):
a) status ponudnika:
– registracija,
– dokazilo, da zoper ponudnika ni uve-

den postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije;

– dovoljenje za opravljanje prometa z
medicinskimi pripomočki (pridobitev lahko
v teku);

b) nekaznovanost ponudnika v zvezi s
strokovnostjo;

c) poravnane fiskalne obveznosti (davki
in prispevki);

č) finančne bonitete ponudnika;
d) reference: v zadnjih 3 letih vsaj eno

leto oskrbovanja 3 javnih zavodov s področ-
ja zdravstva, certifikati;

e) 60 dnevni plačilni rok;
f) dobavni pogoji:
· zagotavljanje letnih količin blaga,
· odzivni čas največ 3 dni,
· dostava blaga fco naročnik razloženo;
g) dostava cenikov vsake štiri mesece;
h) garancija oziroma izjave:
· za resnost ponudbe v višini 1,000.000

SIT,
· izjava banke o pridobitvi garancije za do-

bro izvedbo v višini 10% pogodbene vrednosti.
5. Ime in naslov izvajalcev, ki jim je bila

priznana sposobnost
– Simps’s, d.o.o.
Motnica 3
1236 Trzin
– Sanolabor, d.d.
Leskoškova 4
1000 Ljubljana
– Merit, d.o.o.
Šmartinska 130
1000 Ljubljana
– Kemofarmacija, d.d.
Cesta na Brdo 100
1000 Ljubljana
– J.Z. Mariborske lekarne
Zagrebška 91
2000 Maribor
Naročnik je za posamezno vrsto blaga

priznal sposobnost le ponudnikoma, ki sta
zanjo ponudila najnižjo ceno.

6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.

(b) Vrsta in količna blaga, ki bi ga bilo
treba dobaviti: sanitetni material in
ovojnine v okviru letnih potreb naročnika

7. Razpisana vrednost: 17,302.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca:
a) naročnik bo oba izbrana ponudnika

vsake štiri mesece pozval, da mu dostavita
ponudbe,

b) naročnik bo izmed ponudnikov, ki ji-
ma je priznal sposobnost, izbral izvajalca, ki
mu bo ponudil najnižjo ceno,

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti: Ur. l. RS, št. 60 z
dne 28. 8. 1998, Ob-6048

13.
Splošna bolnišnica Maribor

Št. 155/8/98 Ob-8809
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika

(3. člen ZJN): izbira izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).

3. Datum izbire: 23. 11. 1998.
4. Kriteriji za priznanje sposobnosti

(utemeljitev izbire):
a) status ponudnika:
– registracija,
– dokazilo, da zoper ponudnika ni uve-

den postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije;

– dovoljenje za opravljanje prometa z
medicinskimi pripomočki (pridobitev lahko
v teku);

b) nekaznovanost ponudnika v zvezi s
strokovnostjo;

c) poravnane fiskalne obveznosti (davki
in prispevki);

č) finančne bonitete ponudnika;
d) Reference: v zadnjih 3 letih vsaj eno

leto oskrbovanja 3 javnih zavodov s področ-
ja zdravstva, certifikati;

e) 60 dnevni plačilni rok;
f) dobavni pogoji:
· zagotavljanje letnih količin blaga,
· odzivni čas največ 3 dni,
· dostava blaga fco naročnik razloženo;
g) dostava cenikov vsake štiri mesece;
h) garancija oziroma izjave:
· za resnost ponudbe v višini 1,000.000

SIT,
· izjava banke o pridobitvi garancije za do-

bro izvedbo v višini 10% pogodbene vrednosti.
5. Ime in naslov izvajalcev, ki jim je bila

priznana sposobnost
– Johnson & Johnson,
Dunajska 22
1000 Ljubljana
– MM Surgical, d.o.o.
Kotnikova 5
1000 Ljubljana
– Sanolabor, d.d.
Leskoškova 4
1000 Ljubljana
– Medis, d.o.o.
Vojkova 4
1001 Ljubljana
– Omnia medica, d.o.o.
Pristaniška 12
6000 Koper
– Hibiskus, d.o.o.
Puhova 10
1000 Ljubljana
– Interpart, d.o.o.
Cesta na Brdo 49
1125 Ljubljana
– Kemofarmacija, d.d.
Cesta na Brdo 100
1000 Ljubljana
Naročnik je za posamezno vrsto blaga

priznal sposobnost le ponudnikoma, ki sta
zanjo ponudila najnižjo ceno.

6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.

(b) Vrsta in količna blaga, ki bi ga bilo
treba dobaviti: šivalni material in
mehanski šivi v okviru letnih potreb naroč-
nika.

7. Razpisana vrednost: 43,004.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca:
a) naročnik bo oba izbrana ponudnika

vsake štiri mesece pozval, da mu dostavita
ponudbe,

b) naročnik bo izmed ponudnikov ki jima
je priznal sposobnost, izbral izvajalca, ki mu
bo ponudil najnižjo ceno.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti: Ur. l. RS, št. 60 z
dne 28. 8. 1998, Ob-6051

13.
Splošna bolnišnica Maribor

Št. 155/9/98 Ob-8810
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): izbira izvajalca s pred-
hodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen
ZJN).

3. Datum izbire: 25. 11. 1998.
4. Kriteriji za priznanje sposobnosti

(utemeljitev izbire):
a) status ponudnika:
– registracija,
– dokazilo, da zoper ponudnika ni uve-

den postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije;

– dovoljenje za opravljanje prometa z
medicinskimi pripomočki (pridobitev lahko
v teku);

b) nekaznovanost ponudnika v zvezi s
strokovnostjo;

c) poravnane fiskalne obveznosti (davki
in prispevki);

č) finančne bonitete ponudnika;
d) reference: v zadnjih 3 letih vsaj eno

leto oskrbovanja 3 javnih zavodov s področ-
ja zdravstva, certifikati;

e) 60 dnevni plačilni rok;
f) dobavni pogoji:
· zagotavljanje letnih količin blaga,
· odzivni čas največ 7 dni,
· dostava blaga fco naročnik razloženo;
g) dostava cenikov vsake štiri mesece;
h) garancija oziroma izjave:
· za resnost ponudbe v višini 1,000.000

SIT,
· izjava banke o pridobitvi garancije za

dobro izvedbo v višini 10% pogodbene vred-
nosti.

5. Ime in naslov izvajalcev, ki jim je bila
priznana sposobnost:

– Johnson & Johnson
Dunajska 22
1000 Ljubljana
– Emporio medical, d.o.o.
Prešernova 5
1000 Ljubljana
– Gopharm, d.d.
Sedejeva 2
5000 Nova Gorica
– Sanolabor, d.d.
Leskoškova 4
1000 Ljubljana
– Interexport, d.o.o.
Slovenska 54
1000 Ljubljana
– Auremiana, d.o.o.
Partizanska 109
6210 Sežana
– Thomy frey east, d.o.o.
Bratov Učakar 102
1000 Ljubljana
Naročnik je za posamezno vrsto blaga

priznal sposobnost le ponudnikoma, ki sta
zanjo ponudila najnižjo ceno.

6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.

(b) Vrsta in količna blaga, ki bi ga bilo
treba dobaviti: RTG material in ostalo v
okviru letnih potreb naročnika.

7. Razpisana vrednost: 63,407.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca:
a) naročnik bo oba izbrana ponudnika

vsake štiri mesece pozval, da mu dostavita
ponudbe;

b) naročnik bo izmed ponudnikov, ki ji-
ma je priznal sposobnost, izbral izvajalca, ki
mu bo ponudil najnižjo ceno.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti: Ur. l. RS, št. 60 z
dne. 28. 8. 1998, Ob-6047.

13.
Splošna bolnišnica Maribor

Št. 155/10/98 Ob-8811
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika

(3. člen ZJN): izbira izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).

3. Datum izbire: 25. 11. 1998.
4. Kriteriji za priznanje sposobnosti

(utemeljitev izbire):
a) status ponudnika:
– registracija,
– dokazilo, da zoper ponudnika ni uve-

den postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije;

– dovoljenje za opravljanje prometa z
medicinskimi pripomočki (pridobitev lahko
v teku);

b) nekaznovanost ponudnika v zvezi s
strokovnostjo;

c) poravnane fiskalne obveznosti (davki
in prispevki);

č) finančne bonitete ponudnika;
d) reference: v zadnjih 3 letih vsaj eno

leto oskrbovanja 3 javnih zavodov s področ-
ja zdravstva, certifikati;

e) 60 dnevni plačilni rok;
f) dobavni pogoji:
· zagotavljanje letnih količin blaga,
· odzivni čas največ 3 dni,
· dostava blaga fco naročnik razloženo;
g) dostava cenikov vsake štiri mesece;
h) garancija oziroma izjave:
· za resnost ponudbe v višini 1,000.000

SIT,
· izjava banke o pridobitvi garancije za do-

bro izvedbo v višini 10% pogodbene vrednosti.
5. Ime in naslov izvajalcev, ki jim je bila

priznana sposobnost
– Salus, d.d.
Mašera Spasiševa 10
1000 Ljubljana
– Profarmakon, d.o.o.
Knafelčeva 31
2000 Maribor
– Cardio trade, d.o.o.
Krivec 28
1000 Ljubljana
– Merit, d.o.o.
Šmartinska 130
1000 Ljubljana
– Johnson & Johnson
Dunajska 22
1000 Ljubljana
– Emporio medical, d.o.o.
Prešernova 5
1000 Ljubljana
– Hibiskus, d.o.o.
Puhova 10
1000 Ljubljana
– Star 2000
Ulica Ivana Regenta 16
6310 Izola
– Sind, d.o.o.
Freyerjeva 32 b
1000 Ljubljana
– Iris, d.o.o.
Rimska 8

1000 Ljubljana
– Laboratorijska tehnika Burnik
Skaručna 14 a
1217 Vodice
– Impakta, d.d.
Kersnikova 2
1000 Ljubljana
– Medis, d.o.o.
Vojkova 4
1001 Ljubljana
– Kastor, M.D., d.o.o.
Vošnjakova 6
1000 Ljubljana
– Mediline, d.o.o.
Ljubljanska 45
1241 Kamnik
– J.Z. Mariborske lekarne
Zagrebška 91
2000 Maribor
– Sanolabor, d.d.
Leskoškova 4
1000 Ljubljana
– Auremiana, d.o.o.
Partizanska 109
6210 Sežana
– Interpart, d.o.o.
Cesta na Brdo 49
1125 Ljubljana
– Kemofarmacija, d.d.
Cesta na Brdo 100
1000 Ljubljana
– Alpos meding, d.o.o.
Leona Dobrotinška 2
3230 Šentjur
– Thomy frey east, d.o.o.
Bratov Učakar 102
1000 Ljubljana
– Simps’s, d.o.o.
Motnica 3
1236 Trzin
– Medine, d.o.o.
Erjavčeva 30
3000 Celje
– Mikro + Polo
Lackova 78
2000 Maribor.
Naročnik je za posamezno vrsto blaga

priznal sposobnost le ponudnikoma, ki sta
zanjo ponudila najnižjo ceno.

6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.

(b) Vrsta in količna blaga, ki bi ga bilo
treba dobaviti: medicinski potrošni
material in pripomočki v okviru letnih po-
treb naročnika.

7. Razpisana vrednost: 300,792.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 26.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca:
a) naročnik bo oba izbrana ponudnika

vsake štiri mesece pozval, da mu dostavita
ponudbe,

b) naročnik bo izmed ponudnikov, ki ji-
ma je priznal sposobnost, izbral izvajalca, ki
mu bo ponudil najnižjo ceno.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti: Ur. l. RS, št. 60 z
dne 28. 8. 1998, Ob-6043.

13.
Splošna bolnišnica Maribor

Št. 155/11/98 Ob-8812
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): izbira izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).

3. Datum izbire: 26. 11. 1998.
4. Kriteriji za priznanje sposobnosti

(utemeljitev izbire):
a) status ponudnika:
– registracija,
– dokazilo, da zoper ponudnika ni uve-

den postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije;

– dovoljenje za opravljanje prometa z medi-
cinskimi pripomočki (pridobitev lahko v teku);

b) nekaznovanost ponudnika v zvezi s
strokovnostjo;

c) poravnane fiskalne obveznosti (davki
in prispevki);

č) finančne bonitete ponudnika;
d) reference: v zadnjih 3 letih vsaj eno

leto oskrbovanja 3 javnih zavodov s področ-
ja zdravstva, certifikati;

e) 60 dnevni plačilni rok;
f) dobavni pogoji:
· zagotavljanje letnih količin blaga,
· odzivni čas največ 7 dni,
· dostava blaga fco naročnik razloženo;
g) dostava cenikov vsake štiri mesece;
h) garancija oziroma izjave:
· za resnost ponudbe v višini 1,000.000

SIT,
· izjava banke o pridobitvi garancije za do-

bro izvedbo v višini 10% pogodbene vrednosti.
5. Ime in naslov izvajalcev, ki jim je bila

priznana sposobnost
– Medinova, d.o.o.
Masarykova 17
1000 Ljubljana
– Lek, d.d.
Verovškova 57
1526 Ljubljana
– Emporio medical, d.o.o.
Prešernova 5
1000 Ljubljana
– Medis, d.o.o.
Vojkova 4
1001 Ljubljana
– Sanolabor, d.d.
Leskoškova 4
1000 Ljubljana
– Kemofarmacija, d.d.
Cesta na Brdo 100
1000 Ljubljana.
Naročnik je za posamezno vrsto blaga

priznal sposobnost le ponudnikoma, ki sta
zanjo ponudila najnižjo ceno.

6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.

(b) Vrsta in količna blaga, ki bi ga bilo
treba dobaviti: dializni material v okviru
letnih potreb naročnika.

7. Razpisana vrednost: 55,935.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca:
a) naročnik bo oba izbrana ponudnika

vsake štiri mesece pozval, da mu dostavita
ponudbe,

b) naročnik bo izmed ponudnikov ki jima
je priznal sposobnost, izbral izvajalca, ki mu
bo ponudil najnižjo ceno.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti: Ur. l. RS, št. 60 z
dne 28. 8. 1998, Ob-6040.

13.
Splošna bolnišnica Maribor

Št. 155/12/98 Ob-8813
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor,

Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika

(3. člen ZJN): izbira izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).

3. Datum izbire: 27. 11. 1998.
4. Kriteriji za priznanje sposobnosti

(utemeljitev izbire):
a) status ponudnika:
– registracija,
– dokazilo, da zoper ponudnika ni uve-

den postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije;

– dovoljenje za opravljanje prometa z
medicinskimi pripomočki (pridobitev lahko
v teku);

b) nekaznovanost ponudnika v zvezi s
strokovnostjo;

c) poravnane fiskalne obveznosti (davki
in prispevki);

č) finančne bonitete ponudnika;
d) reference: v zadnjih 3 letih vsaj eno

leto oskrbovanja 3 javnih zavodov s področ-
ja zdravstva, certifikati;

e) 60 dnevni plačilni rok;
f) dobavni pogoji:
· zagotavljanje letnih količin blaga,
· odzivni čas največ 7 dni,
· dostava blaga fco naročnik razloženo.
g) dostava cenikov vsake štiri mesece;
h) garancija oziroma izjave:
· za resnost ponudbe v višini 1,000.000

SIT,
· izjava banke o pridobitvi garancije za

dobro izvedbo v višini 10% pogodbene vred-
nosti.

5. Ime in naslov izvajalcev, ki jim je bila
priznana sposobnost

– Sanolabor, d.d.
Leskoškova 4
1000 Ljubljana
– Star 2000
Ul. Ivana Regenta 16
6310 Izola
– Impakta, d.d.
Kersnikova 2
1000 Ljubljana
– Helipro, d.o.o.
4270 Jesenice
– Alpos meding, d.o.o.
Leona Dobrotinška 2
3230 Šentjur
– J.S. Evromedical company
Cesta XIV. Divizije 36
2000 Maribor
Naročnik je za posamezno vrsto blaga

priznal sposobnost le ponudnikoma, ki sta
zanjo ponudila najnižjo ceno.

6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.

(b) Vrsta in količna blaga, ki bi ga bilo
treba dobaviti: osteosintetski material v
okviru letnih potreb naročnika.

7. Razpisana vrednost: 42,504.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca
a) naročnik bo oba izbrana ponudnika

vsake štiri mesece pozval, da mu dostavita
ponudbe,

b) naročnik bo izmed ponudnikov ki jima
je priznal sposobnost, izbral izvajalca, ki mu
bo ponudil najnižjo ceno.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti: Ur. l. RS, št. 60 z
dne 28. 8. 1998, Ob-6045

13.
Splošna bolnišnica Maribor

Ob-8814
1. Naročnik: Premogovnik Velenje d.d.,

Partizanska 78, Velenje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 30. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: zelo do-

bre reference, najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: AV studio Velenje.
6. a) Kraj dobave: Velenje,

b) Vrsta in količina blaga.
Oprema za osvetlitev podzemnih muzej-

skih eksponatov.
7. Pogodbena vrednost: 21,051.645 SIT.
8. 
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be 22,344.410 SIT, 21,051.645 SIT, naj-
višja.

11., 12.
13. Datum in št. objave razpisa v Ur.

listu Republike Slovenije: Uradni list RS,
št. 72 z dne 23. 10. 1998,.

14.
Premogovnik Velenje d. d.

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. 1274/98 Ob-8628
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Diva-

ča, Kraška cesta 32, 6215 Divača.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 16. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najugodnejša ponudbena cena
poleg enakih drugih meril.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: splošno gradbeno podjetje
Kraški zidar d.d., Cesta na Lenivec 4, 6210
Sežana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe dokončanje adaptacije
Zdravstvene postaje Divača.

7. Pogodbena vrednost: 22,665.815 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 24,306.089 SIT, 22,665.815 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 72 z dne 23. 10. 1998.

Občina Divača
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Št. 146/98 Ob-8635
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Črna na

Koroškem, Center 101, Črna na Koroškem.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti za gradnjo objekta
Zdravstveni dom Črna na Koroškem.

3. Datum izbire: 9. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– reference ponudnika,
– ponudbena cena,
– najnižja skupna ponujena vrednost ob-

jekta,
– nižje enotne cene ponudnika,
– fiksnost ponujene cene,
– rok izvedbe del,
– dolžina garancijskega roka za izvede-

na dela in vgrajeno opremo,
– kompletnost ponudbe,
– referenčna lista,
– kalkulativne osnove,
– sestava strokovnih kadrov, ki bodo so-

delovali pri gradnji in njihove reference,
– terminski plan izgradnje in usklajenost

s finančnim planom,
– finančni plan – dinamika koriščenja fi-

nančnih sredstev.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: SGP “Kograd” Dravograd,
IGEM, d. do., Selovec 83, 2373 Šentjanž
pri Dravogradu.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: kompletna izvedba
gradbeno obrtniških in inštalacijskih del
(GOI) na objektu Zdravstveni dom Črna
na Koroškem, po posebnih pogojih fi-
nanciranja.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 150,155.052 SIT, 144,518.144,10
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 63 z dne 18. 9. 1998; Ob-6614.

Občina Črna na Koroškem

Št. 01699/06 Ob-8676
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, d.d., PE Koper, Kolodvorska c. 9,
Koper.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): brez omejitev.

3. Datum izbire: 25. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena, druga merila, pred-
videna v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Infotel, d.o.o., Postojna.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: dobava, projektira-
nje, montaža in vključitev radijskih si-
stemov na relacijah Divača–Barka in
Barka–Kozjane.

7. Pogodbena vrednost: 15,144.907,80
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,476.826 SIT, 12,975.703 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: vred-

notenje ponudb je bilo tehnično, ekonom-
sko-komercialno ter pravno. V skladu z zah-
tevami iz razpisne dokumentacije je investi-
tor poleg osnovne ponudbe izbral še ponu-
jeni opciji.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 62 z dne 11. 9. 1998, Ob-6340.

Telekom Slovenije, d.d.
PE Koper

Ob-8777
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Mari-

bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, tel.
062/2200-142, faks 062/222-241, kont.
oseba Matjaž Lepenik.

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

3. Datum izbire: 21. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): vsi kriteriji, navedeni v razpisni
dokumentaciji; na podlagi točkovanja po-
nudb. Ocenitev je bila opravljena po merilih
iz razpisne dokumentacije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SGP Kograd GOMB IGEM,
gradbeno podjetje Maribor, d.o.o., Prera-
dovičeva ul.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena, obrtniška
in instalacijska dela za izgradnjo distri-
bucijskega centra vodenja, Elektro Ma-
ribor, Vetrinjska ul. 2.

7. Pogodbena vrednost: 110,689.390
SIT.

Rok za izvedbo del: sukcesivno do kon-
ca poslovnega leta 1998.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 45,000.000
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 127,175.405 SIT, 98,575.358 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 61 z dne 4. 9. 1998.

Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d.

Št. 10-1327/98 Ob-8689
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje 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

Št. 72/98 Ob-8690
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje
2, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): 18. člen.

3. Datum izbire: 13. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cene, reference, najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Robit, d.o.o., Špruhe 1, IOC
Trzin.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova strehe in oken
VVZ Oton Župančič, Enota Mehurčki,
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 15,755.065
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 17,062.939 SIT, 15,755.065 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 63 z dne 13. 10. 1998.

Mestna občina Ljubljana

Št. 70/98 Ob-8691
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje
2, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): 43. člen.

3. Datum izbire: 28. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, garancija, najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: GIVO, d.d., Zaloška 69,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova fasade in del-
no strehe objekta Erjavčeva 15.

7. Pogodbena vrednost: 6,752.287 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,901.131 SIT, 6,752.287 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 7 z dne 30. 1. 1998.

13.
Mestna občina Ljubljana
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Št. 69/98 Ob-8692
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje
2, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): 43. člen.

3. Datum izbire: 24. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena 80%, garancija 20%, naj-
nižja cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Grating, d.o.o., C. na Brdo
36b, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova fasade in del-
no strehe na objektu Tržaška c. 65, Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost: 7,725.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,111.841 SIT, 7,725.000 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 7 z dne 30. 1. 1998.

13.
Mestna občina Ljubljana

Št. 67/98 Ob-8693
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje
2, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): 18. člen.

3. Datum izbire: 22. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena 70%, reference 30%, naj-
nižja cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: EMV, d.o.o., Dvoržakova 6,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova toplotnega
ogrevanja na objektu Mestni trg 1, Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost: 6,399.445 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 6,974.636 SIT, 6,399.445 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 61 z dne 4. 9. 1998.

Mestna občina Ljubljana

Št. 64/98 Ob-8695
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje
2, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): 43. člen.

3. Datum izbire: 2. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, garancija, najnižja ponud-
bena cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Halič Matija, s.p., Ig 399,
1292 Ig.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova strehe na ob-
jektu Komenskega 12, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 2,711.364,79
SIT.

8.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 3,376.101,94 SIT, 2,711.364,79 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 7 z dne 30. 1. 1998.

13.
Mestna občina Ljubljana

Št. 76/98 Ob-8696
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje
2, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): 43. člen.

3. Datum izbire: 13. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, garancija, najnižja ponud-
bena cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GIVO, d.d., Zaloška 69,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova fasade in stre-
he na objektu Ulica na grad 3, Ljublja-
na.

7. Pogodbena vrednost: 8,225.044 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,375.087 SIT, 8,225.044 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 7 z dne 30. 1. 1998.

13.
Mestna občina Ljubljana

Št. 74/98 Ob-8697
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje
2, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): 18. člen.

3. Datum izbire: 28. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, reference, najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: GP Bežigrad, d.d., Podmilš-
čakova 24, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija ostreš-
ja in izvedba nove AB plošče, Etnograf-
ski muzej, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 35,954.413
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 45,530.909 SIT, 35,954.413 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 63 z dne 18. 9. 1998.

Mestna občina Ljubljana

Št. 14990 Ob-8714
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Mari-
bor.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): brez omejitve.

3. Datum izbire: 1. 12. 1998.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: najnižja ce-
na, reference na trgu, zmogljivost-opremlje-
nost.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Elektrovod instalacije, d.d.,
Devova 5, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja pošte Draž-
goška PE Kranj.

7. Pogodbena vrednost: 70,168.364 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 83,151.285 SIT, 70,168.364 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-7510.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 14990 Ob-8715
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Mari-
bor.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): brez omejitve.

3. Datum izbire: 1. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: najnižja ce-
na, reference na trgu, zmogljivost-opremlje-
nost.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gradbeništvo Koračin, Dol-
nja težka voda 32, Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih del
ter kraj izvedbe: izgradnja pošte Sežana.

7. Pogodbena vrednost: 60,410.690
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 77,001.073,50 SIT, 60,410.690 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-7511.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 14990 Ob-8716
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Mari-
bor.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): brez omejitve.

3. Datum izbire: 1. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: najnižja ce-
na, reference na trgu, zmogljivost-opremlje-
nost.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Energogradnje, d.d., Poljan-
ska 15, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja pošte Ljub-
ljana 3 PBS.
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7. Pogodbena vrednost: 202,361.357
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 278,861.191 SIT, 202,361.357 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-7512.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 352-05-9/97 Ob-8728
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ki-

dričevo, Ul. Borisa Kraigherja 25, Kidriče-
vo, telefaks 062/796-112.

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

3. Datum izbire: 1. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): analiza stroškov, primerjanje ka-
kovosti, usposobljenost ponudnika in druge
ugodnosti pri ocenjevanju ponudb.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Nizke gradnje Ptuj, d.d.,
Slomškova 3, Ptuj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena dela, izved-
ba kanalizacije v Njivercah.

7. Pogodbena vrednost: 28,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 28,415.227 SIT, 16,732.380 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: ime-
novanje novega člana komisije, upoštevan
17. člen ZJN.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 73 z dne 30. 10. 1998.

Občina Kidričevo

Št. 363-02/98 Ob-8727
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Cerk-

no, Platiševa 9, Cerkno.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis brez omeji-
tev.

3. Datum izbire: 4. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena, reference, plačilni
pogoji in druge ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Zidgrad, S.G.P. d.d., Vojko-
va 8, Idrija.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija stav-
be Muzeja v Cerknem za potrebe muze-
ja in glasbene šole: gradbena dela, zu-
nanja ureditev, obrtniška in inštalacij-
ska dela na Bevkovi 12, Cerkno.

7. Pogodbena vrednost: 95,369.033 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 113,398.755 SIT, 95,369.033 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: stro-
kovna komisija je analizirala ponudbe in ugo-
tovila, da so vsi ponudniki razen enega, po-
dali oceno nepredvidenih del, ki so bila na-

vedena v ponudbeni dokumentaciji. Zaradi
primerjav ponudb jih je komisija postavila na
isti imenovalec, da je bila možna primerjava
ponudb. Na podlagi te ocene je bila nato
izvršena izbira ponudnika.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 62 z dne 11. 9. 1998.

Občina Cerkno

Št. 110-1/98 Ob-8748D
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: 19. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena ob zadovoljevanju pogo-
jev za priznano usposobljenost in sposob-
nost.

5. Ime in naslov izbranega izvajalca: Bio-
san d.o.o., Hrvatski trg 4, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih del
ter kraj izvedbe: zasaditev obcestnega pro-
stora AC odseka Arja vas - Vransko.

7. Pogodbena vrednost: 19,580.685,22
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: najvišja: 39,828.458 SIT, najnižja:
19,580.685,22 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 60, z dne 28. 8. 1998.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 352-05-9/97 Ob-8756
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ki-

dričevo, Ul. Borisa Kraigherja 25, 2325 Ki-
dričevo, tel./faks 062/796-112.

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

3. Datum izbire: 1. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): analiza stroškov, primerjanje ka-
kovosti, usposobljenost ponudnika in druge
ugodnosti pri ocenjevanju ponudb.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Nizke gradnje Ptuj, d.d.,
Slomškova 3, 2250 Ptuj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena dela, izved-
ba kanalizacije v Njivercah.

7. Pogodbena vrednost: 28,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 28,415.227 SIT, 16,732.380 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: ime-
novanje novega člana komisije, upoštevan
17. člen ZJN.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 73 z dne 30. 10. 1998.

Občina Kidričevo

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. 3570 Ob-8651
1. Naročnik, poštni naslov: Srednja tr-

govska šola Ljubljana, Poljanska 28a, 1000
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 27. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– razmerje cena/kvaliteta storitev ter os-

tali komercialni pogoji – 5 točk,
– dosedanje izkušnje, reference pred-

vsem na področju predmeta javnega razpi-
sa – prednost imajo ponudniki, ki so že
izvajali predmet javnega naročila za več
vzgojno-izobraževalnih zavodov – 4 točke,

– izvajanje storitve v prostorih naročnika
in z osnovnimi sredstvi ter programskim
orodjem naročnika v skladu s pogoji, dolo-
čenimi v razpisni dokumentaciji – 5 točk,

– kadrovska struktura in strokovne refe-
rence zaposlenih – 2 točki.

Na javni razpis je prispela le ena ponud-
ba, zato se javni razpis v skladu s 34. čle-
nom ZJN ponovi.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: razpi-

sane računovodske storitve niso bile do-
deljene.

7. Pogodbena vrednost: 6,500.000 SIT
na leto.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 73 z dne 30. 10.
1998, št. objave 3172-II, Ob-7711.

Srednja trgovska šola Ljubljana

Št. 3569 Ob-8652
1. Naročnik, poštni naslov: Srednja tr-

govska šola Ljubljana, Poljanska 28a, 1000
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 27. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): razmerje cena/kvaliteta storitev
ter ostali komercialni pogoji, dosedanje iz-
kušnje, reference predvsem na področju
predmeta javnega razpisa, izvajanje storitve v
prostorih naročnika v skladu s pogoji, dolo-
čenimi v razpisni dokumentaciji, sposobnost
vzdrževanja standardov, kadrovska struktura
in strokovne reference zaposlenih.

V skladu z merili za dodelitev naročila je
naročnik ocenil, da je izbrani ponudnik v
svoji ponudbi ponudil naročniku najbolj ce-
lovito ponudbo malic s potrebno kvaliteto,



Stran 7630 / Št. 84 / 11. 12. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

sestavo in ceno živil, kakor je naročnik kot
svojo potrebo navedel v javnem razpisu in
razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: TAO – TA, d.o.o., Korenč-
kova 49, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: stori-
tev prehrane – priprava in prodaja malic
učencem, dijakom in zaposlenim.

7. Pogodbena vrednost: 6,930.000 SIT
na leto.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih): naročilo ni bilo oddano po delih.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 400 SIT in 120 SIT za malico.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 73 z dne 30. 10.
1998, št. objave 3171-II, Ob-7712.

Srednja trgovska šola Ljubljana

Št. 8/98 Ob-8653
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Ministrs-

tvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6.
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): reference, cena, tiskanje teden-
ske ali mesečne revije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Schwarz, d.o.o., Ob progi
4, Vrhnika.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: grafič-
no oblikovanje, tisk in distribucijo revije
“Šport mladih”.

7. Pogodbena vrednost: 9,953.760 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,260.000 SIT, 9,953.760 SIT.
11., 12.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 403-46/98-21303 Ob-8654
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Je-

senice, Titova 78, 4270 Jesenice.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 6. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril iz razpisne do-
kumentacije je izbrani ponudnik dosegel naj-
višje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Omega, d.o.o., Velenje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: obno-
va športnega poda v telovadnici Osnov-
ne šole Toneta Čufarja na Jesenicah –
ploskovno elastični pod, ki ustreza zah-
tevam standarda DIN 18032/2; površi-
na 504 m2.

7. Pogodbena vrednost: 6,353.179 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,794.060 SIT, 6,353.179 SIT.
11., 12.

Občina Jesenice

Št. 71/98 Ob-8694
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje
2, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): 18. člen.

3. Datum izbire: 28. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: cena 70%,
reference 30%, najnižja cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Vegelj Branko, s.p., Spod-
nja Pohanca 17, 8253 Artiče.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: sana-
cija javnih zaklonišč v MOL.

7. Pogodbena vrednost: 7,040.328,10
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,011.035 SIT, 7,040.328,10 SIT.
11., 12.

Mestna občina Ljubljana

Št. 1139/98 Ob-8703
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljublja-
na.

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

3. Datum izbire: 25. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najugodnejša cena, reference s
področja problematike dreves in zelenih po-
vršin.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Tisa, d.o.o., Ižanska 213,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va računalniškega programa in katastra
za zelene površine na področju Mestne
občine Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 2,950.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 3,780.750 SIT, 2,950.000 SIT.
11., 12.

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava

Št. 325-8/98 Ob-8726
1. Naročnik, poštni naslov: Javno

podjetje Komunala Izola, d.o.o., Verdijeva
1, Izola, tel. 066/647-370, faks 066/647-
371.

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

3. Datum izbire: 30. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): pri ocenjevanju ponudb so bila
uporabljena naslednja merila: najugodnejša
cena, reference, bližina sedeža podjetja ozi-
roma nastanitve.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– pod točko a) se izbere ponudnik Feh-
mi Mejzinolli s.p., Tominčeva 5, Koper,

– pod točko b) se izbere ponudnik San-
dej, d.o.o., Izola, Dantejeva 2, Izola.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
– pod a) vzdrževalna dela na javnih in

prometnih površinah ter interventna de-
la na kanalizaciji in na pokopališču,

– pod b) vzdrževalna dela naprav in
sredstev.

7. Pogodbena vrednost:
– pod a) 10,000.000 SIT,
– pod b) 5,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5;
– pod točko a) 3,
– pod točko b) 2.
10., 11., 12.

Komunala Izola, d.o.o.

Ob-8744
1. Naročnik, poštni naslov: Dom za vars-

tvo odraslih, Kidričeva 23, 3320 Velenje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 4. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena 50%, plačilni
pogoji 30%, reference 20%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ISS Servisystem, d.o.o., Uli-
ca talcev 1, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: čišče-
nje v Domu za varstvo odraslih Velenje.

7. Pogodbena vrednost: 1,395.114 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,395.114 SIT, 1,200.568,60 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: ni.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 73 z dne
30. 10. 1998.

Dom za varstvo odraslih Velenje

Ob-8800
1. Naročnik, poštni naslov: Agencija za

radioaktivne odpadke, 1000 Ljubljana, Par-
mova 53.

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

3. Datum izbire: 3. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrana ponudba je pri ocenjeva-
nju dosegla največ točk, saj najbolj ustreza
zahtevam razpisne dokumentacije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IRGO Consulting, d.o.o.,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izde-
lava projekta “Priprava projektne do-
kumentacije za odlagališče NSRAO –
Idejni projekt za podzemno odlagališ-
če”.

7. Pogodbena vrednost: 12,500.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,500.000 SIT, 11,107.865 SIT.
11., 12.

Agencija RAO, Ljubljana



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 84 / 11. 12. 1998 / Stran 7631

ZJN-04-B - 55. člen
Naročilo objave dodelitve

javnega naročila blaga

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila blaga po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Št. 17/0 Ob-8632
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih 4. točka druge-
ga odstavka:

3. Datum izbire: 20. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): edini možni dobavitelj na trgu.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Siemens, d.o.o., Dunajska
22, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: NE Krško.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: 1 kos orodje za programi-
ranje in parametriranje krmilniških si-
stemov z rezervnimi deli.

7. Pogodbena vrednost: 6,806.550 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 6,806.550 SIT, 6,806.550 SIT.
11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 133 Ob-8725
1. Naročnik, poštni naslov: Institut “Jo-

žef Stefan”, Jamova 39, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 55. in
56. členu zakona o javnih naročilih:

3. Datum izbire: 2. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): trenutno edini možni dobavitelj
opreme, edini obstoječi servis v Sloveniji,
kompatibilnost z obstoječo opremo, pod-
pora demonstracijskemu centru v Sloveniji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Jeol Ltd., Akishima Tokyo
196, zastopnik Jeol (Europe) S.A., Rue Eu-
gene Laboche, Croissy-sur-Seine, France.

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

trebno dobaviti: analitski elektronski mi-
kroskop subvencioniran s strani MZT v
okviru paketa IX, pod zaporedno števil-
ko 133.

7. Pogodbena vrednost: 165,834.911
SIT.

8. 
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 170,209.600 SIT, 165,834.911 SIT.
11.

Institut “Jožef Stefan” Ljubljana

Ob-8741
1. Naročnik, poštni naslov: Vlada Repub-

like Slovenije, Servis skupnih služb – Logi-
stika, 1000 Ljubljana, Tivolska 42, faks
1326-012.

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. 512/2626-1011 Ob-8633
1. Naročnik, poštni naslov: Dravske

elektrarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170,
2000 Maribor.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: 7. točka prve-
ga odstavka 55. člena ZJN.

Brežina reke Drave je bila poškodovana
ob visoki vodi v mesecu oktobru. Brežine je
potrebno zaradi nadaljnjega rušenja ob več-
jem dežju ali višjih pretokih reke Drave takoj
sanirati.

2.
3. Datum izbire: 10. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izvajalec je edini pooblaščeni
prodajalec in distributer programske opre-
me Informix v Republiki Sloveniji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ICOS, d.o.o., Dunajska 51,
Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b)
7. Pogodbena vrednost: 13,691.014

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,691.014 SIT.
11.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb – Logistika

Ob-8742
1. Naročnik, poštni naslov: Vlada Repub-

like Slovenije, Servis skupnih služb – Logi-
stika, 1000 Ljubljana, Tivolska 42, faks
1326-012.

2.
3. Datum izbire: 10. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izvajalec je edini pooblaščeni
prodajalec in distributer računalniške opre-
me podjetja Sun Microsystems v Republiki
Sloveniji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Marand, d.o.o., Cesta v
Mestni log 55, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b)
7. Pogodbena vrednost:

11,207.432,40 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,207.432,40 SIT.
11.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb – Logistika

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. 2521-98-020042/02 Ob-8677
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih

3. Datum izbire: 19. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izvajalec je izbran na podlagi
ugodnih referenc na sanacijskih delih na
vodotokih, kanalih in akumulacijskih baze-
nih, roka izvedbe pogodbenih del in garan-
cije za izvedena dela.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Drava VGP Ptuj, d.d., Žnida-
ričevo nabrežje 11, 2250 Ptuj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija leve brežine
odvodnega kanala HE Formin.

7. Pogodbena vrednost: 28,552.795
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 29,920.804 SIT, 28,349.279 SIT.
11.

Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.

Št. 154/98 Ob-8634
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Čren-

šovci, Prekmurske čete 20, 9232 Črenšov-
ci.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po tretjem in
sedmem odstavku 55. členu zakona o jav-
nih naročilih: po sklepu komisije za vodenje
postopkov oddaje javnih naročil naročnik
meni, da bo predmetna ponudba v skladu s
pogoji in merili, določenimi v razpisni doku-
mentaciji (reference, kvaliteta ponujenih del,
cena in način plačila ter druge ugodnosti) v
največji meri izpolnila naročnikove zahteve.

3. Datum izbire: 27. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference, kvaliteta, cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: BIO-TEHNA engineering,
d.o.o., Bleiweisova 6, 4000 Kranj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: strojno tehnološki del
in elektroinštalacij na čistilni napravi za
KS Črenšovci.

7. Pogodbena vrednost: 55,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Občina Črenšovci
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naročilih: na podlagi dejavnosti združenja in
njegove aktivnosti na področju varstva oko-
lja, ki bo pripomoglo k uspešnejši pripravi
programov varstva okolja in Agende 21 v
lokalnih skupnostih, je naročnik mnenja, da
je Združenje slovenskih občin in mest edini
usposobljeni izvajalec za izvedbo javnega
naročila.

3. Datum izbire: 11. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik je preveril glavne ele-
mente strukture ponudbenega predračuna
in ugotovil, da je ponudba realna in spre-
jemljiva glede na dejanske tržne cene.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Združenje slovenskih občin
in mest, Stalna konferenca lokalnih skupno-
sti Slovenije, Partizanska 47, 2000 Mari-
bor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: or-
ganizacija delavnice z naslovom Lokal-
na Agenda 21 v praksi.

7. Pogodbena vrednost: 600.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 600.000 SIT.
11.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Št. 2521-98-040117 Ob-8678
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih: izbrani izvajalec je edini usposob-
ljeni izvajalec, ker bo študijski program izve-
del v okviru podiplomskega študija varstva
naravne dediščine, ki je organiziran na od-
delku za gozdarstvo Biotehniške fakultete
Univerze v Ljubljani.

3. Datum izbire: sklep o oddaji javnega
naročila št. 2521-98-040117/01 z dne
5. 11. 1998.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): naročnik je preveril glavne ele-
mente strukture cene ponudbene vrednosti
in ugotovil, da je ponudba realna in spre-
jemljiva glede na dejanske tržne cene.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Univerza v Ljubljani, Bioteh-
niška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo,
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
izdelava naloge izvedba študijskega pro-
grama Ohranjanje geološke dediščine.

7. Pogodbena vrednost: 905.250 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Uprava RS za varstvo narave

Št. 2521-98-040193 Ob-8679
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih: izbrani izvajalec je edini usposob-
ljeni izvajalec, ker že ima razvito tehnološko

podprto metodo kartiranja, prilagojeno na-
ravovarstvenim potrebam.

3. Datum izbire: sklep o oddaji javnega
naročila št. 2521-98-040193/01 z dne 14.
10. 1998.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): naročnik je preveril glavne ele-
mente strukture cene ponudbene vrednosti
in ugotovil, da je ponudba realna in spre-
jemljiva glede na dejanske tržne cene.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Triglavski narodni park, Ki-
dričeva 2, 4260 Bled.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
predlog sistema kartiranje habitatnih ti-
pov Slovenije.

7. Pogodbena vrednost: 1,600.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Uprava RS za varstvo narave

Št. 2521-98-040194 Ob-8680
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih: izbrani izvajalec je edini usposob-
ljeni izvajalec, ker že od samega začetka
sodeluje v mednarodnem IBA projektu in
ker je vodilna organizacija delujoča na po-
dročju varstva ptic.

3. Datum izbire: sklep o oddaji javnega
naročila št. 2521-98-040194/01 z dne
3. 11. 1998.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): naročnik je preveril glavne ele-
mente strukture cene ponudbene vrednosti
in ugotovil, da je ponudba realna in spre-
jemljiva glede na dejanske tržne cene.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Društvo za opazovanje in
preučevanje ptic Slovenije, p. p. 2395,
1001 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
delava naloge Identifikacija IBA v Slove-
niji – zaključna faza.

7. Pogodbena vrednost: 532.500 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Uprava RS za varstvo narave

Št. 2521-98-040087 Ob-8681
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih: Društvo za opazovanje in prouče-
vanje ptic Slovenije je osrednja slovenska
ornitološka nevladna organizacija in sloven-
ski partner svetovne ornitološke organizaci-
je BirdLife International ter že vrsto let
spremlja pojavljenje čebelarja v Sloveniji in
je zato edini usposobljeni izvajalec za izved-
bo predmetnega naročila.

3. Datum izbire: sklep o oddaji javnega
naročila št. 2521-98-040087/01 z dne 19.
11. 1998.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): naročnik je preveril glavne ele-
mente strukture cene ponudbene vrednosti
in ugotovil, da je ponudba realna in spre-
jemljiva glede na dejanske tržne cene.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Društvo za opazovanje in
preučevanje ptic Slovenije, Langusova 10,
1001 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: pri-
prava strokovnega gradiva Čebelar (Me-
rops apiaster), vključno s 4 fotografijami in
2 skicama (zemljevid razširjenosti v Sloveni-
ji, zemljevid razširjenosti v Evropi).

7. Pogodbena vrednost: 136.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Uprava RS za varstvo narave

Št. 2521-98-040143 Ob-8682
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih: izbrani izvajalec je najprimernejši
izvajalec, ker ima na področju naravovars-
tvenega ozaveščanja javnosti dolgoletne iz-
kušnje in ker je Proteus ena izmed najsta-
rejših naravoslovnih revij, ki redno objavlja
kakovostne prispevke s področja varstva na-
rave.

3. Datum izbire: sklep o oddaji javnega
naročila št. 2521-98-040195/01 z dne
13. 11. 1998.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): naročnik je preveril glavne ele-
mente strukture cene ponudbene vrednosti
in ugotovil, da je ponudba realna in spre-
jemljiva glede na dejanske tržne cene.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Prirodoslovno društvo Slo-
venije, Novi trg 2, 1000 Ljubljana, p. p.
238.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
delava naloge z naslovom Priprava in ob-
java člankov z naravovarstveno vsebino
v reviji Proteus.

7. Pogodbena vrednost: 596.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Uprava RS za varstvo narave

Št. 2521-98-040142 Ob-8683
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih: izbrani izvajalec je edini usposob-
ljeni izvajalec, ker ima izpopolnjeno podat-
kovno bazo za vse registrirane jame v Slo-
veniji.

3. Datum izbire: sklep o oddaji javnega
naročila št. 2521-98-040142/01 z dne
10. 11. 1998.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): naročnik je preveril glavne ele-
mente strukture cene ponudbene vrednosti
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in ugotovil, da je ponudba realna in spre-
jemljiva glede na dejanske tržne cene.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Jamarska zveza Slovenije,
Lepi pot 6, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
delava naloge Analiza kakovosti podat-
kov o legah jam v Katastru jam Jamar-
ske zveze Slovenije.

7. Pogodbena vrednost: 600.000 SIT.
8., 9., 10., 11.

Uprava RS za varstvo narave

Št. 2521-98-040167 Ob-8684
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih: izbrani izvajalec je edini usposob-
ljeni izvajalec, ker razpolaga s podatki, ki so
ključnega pomena za pripravo zakona o re-
gijskih parkih.

3. Datum izbire: sklep o oddaji javnega
naročila št. 2521-98-040167/01 z dne 2.
11. 1998.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): naročnik je preveril glavne ele-
mente strukture cene ponudbene vrednosti
in ugotovil, da je ponudba realna in spre-
jemljiva glede na dejanske tržne cene.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Urbanistični inštitut Republi-
ke Slovenije, Jamova 18, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
delava naloge Izvedba demografske ana-
lize po naseljih v regijskih parkih.

7. Pogodbena vrednost: 426.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Uprava RS za varstvo narave

Št. 2521-98-040143 Ob-8685
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih: izbrani izvajalec je edini usposob-
ljeni izvajalec, ker ima izpopolnjeno podat-
kovno bazo dinamike pohorskih barij.

3. Datum izbire: sklep o oddaji javnega
naročila št. 2521-98-040143/01 z dne 3.
11. 1998.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): naročnik je preveril glavne ele-
mente strukture cene ponudbene vrednosti
in ugotovil, da je ponudba realna in spre-
jemljiva glede na dejanske tržne cene.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Nacionalni inštitut za biolo-
gijo Ljubljana, Večna pot 111, 1000 Ljub-
ljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
delava študije Analiza sedimenta iz po-
horskih jezer na podlagi ostankov vod-
nih bolh ter diatomej – kot indikatorji
sprememb okolja.

7. Pogodbena vrednost: 532.500 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Uprava RS za varstvo narave

Št. 900-1/98 Ob-8729
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 8. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: sveto-
valne in nestandardne storitve, pri katerih
cena ni bistveno merilo za izbiro izvajalca,
izvedbe naročila pa ni možno podrobno do-
ločiti brez sodelovanja izvajalca.

3. Datum izbire: 27. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): dosedanje kvalitetno delo izbra-
nega izvajalca.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Temida, d.o.o., Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
delava in vzdrževanje računalniških si-
stemov in podsistemov in njihovo pove-
zovanje v celoviti računalniški sistem na-
ročnika.

7. Pogodbena vrednost: za posamezen
računalniški sistem oziroma podsistem.

8., 9., 10., 11.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije

Št. 900-3/98 Ob-8730
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 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: uspo-
sobljenost izvajalca, ki razpolaga z zahteva-
no tehnično opremo, ustreznimi strokovni-
mi kadri in posebnim, izkustveno dograje-
nim računalniškim programom za vodenje
posojil, prilagojenim zahtevam naročnika.

3. Datum izbire: 27. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): dosedanje kvalitetno delo izbra-
nega izvajalca.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Banka Koper, d.d., Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: vo-
denje in koriščenje posojil naročnika.

7. Pogodbena vrednost: 5.200 SIT za
posamezno posojilno pogodbo in 750 SIT
za partijo posojila.

8., 9., 10., 11.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije

Št. 900-2/98 Ob-8731
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 8. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: sveto-
valne in nestandardne storitve, pri katerih
cena ni bistveno merilo za izbiro izvajalca,
izvedbe naročila pa ni možno podrobno do-
ločiti brez sodelovanja izvajalca.

3. Datum izbire: 27. 11. 1998.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): dosedanje kvalitetno delo izbra-
nega izvajalca.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Zakup, d.o.o., Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
svetovanje in druge storitve s področja
financ.

7. Pogodbena vrednost: do 7,000.000
SIT letno.

8., 9., 10., 11.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije

Ob-8763
1. Naročnik, poštni naslov: Center Vlade

RS za informatiko, Langusova 4, SI-1000
Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 26. 3. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudnik nadaljuje razvoj ter
vzdrževanje programske opreme, za katero
je izključni nosilec pravic intelektualne last-
nine.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SRC Info d.o.o., Železna
cesta 18, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
vzdrževanje in razvoj ISPO.

7. Pogodbena vrednost:
60,254.029,80 SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): ni predvideno; ponudnik brez po-
sebnega soglasja naročnika ne sme odda-
jati del podizvajalcem.

9. Število prejetih ponudb: 1 ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1 ponudba - vrednost enaka pogodbeni
vrednosti.

11., 12.
Center Vlade RS za informatiko

Ob-8757
1. Naročnik, poštni naslov: Center Vlade

RS za informatiko, Langusova 4, SI-1000
Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 2. 7. 1998.
Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): izbrani ponudnik je v Republiki Slo-
veniji edini zastopnik proizvajalca računal-
niške opreme, ki je predmet pogodbe.

4. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Marand d.o.o., Cesta v
Mestni log 55, 1000 Ljubljana.

5. a) Kraj dobave: Center Vlade za infor-
matiko.

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

– strežnik Sun Enterprise 450 z do-
datno opremo (2X 91, GB SCSI disk,
128 MB RAM, interna tračna enota, re-
dundatni napajalnik, Solaris 2.6) - 1kos,

– razšriritev pomnilnika 256 MB za
E3000 - 1 kos
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6. Pogodbena vrednost:
7,394.848,17 SIT

7. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni predvide-
no; ponudnik brez posebnega soglasja na-
ročnika ne sme oddajati del podizvajalcem.

9. Število prejetih ponudb: 1 ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1 ponudba - vrednost enaka pogodbeni
vrednosti.

11., 12.
Center Vlade RS za informatiko

Ob-8758
1. Naročnik, poštni naslov: Center Vlade

RS za informatiko, Langusova 4, SI-1000
Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 4. 2. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je v Republiki
Sloveniji edini zastopnik proizvajalca raču-
nalniške opreme, ki je predmet pogodbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Marand d.o.o., Cesta v
Mestni log 55, 1000 Ljubljana.

6. a) Kraj dobave: Center Vlade za infor-
matiko

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: sistem Sun Enterprise
E450 (1 kos) in spremljajoče storitve.

7. Pogodbena vrednost:
6,377.043,70 SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): ni predvideno; ponudnik brez po-
sebnega soglasja naročnika ne sme odda-
jati del podizvajalcem.

9. Število prejetih ponudb: 1 ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1 ponudba - vrednost enaka pogodbeni
vrednosti.

11., 12.
Center Vlade RS za informatiko

Ob-8759
1. Naročnik, poštni naslov: Center Vlade

RS za informatiko, Langusova 4, SI-1000
Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 16. 2. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je v Republiki
Sloveniji edini zastopnik proizvajalca raču-
nalniške opreme, ki je predmet pogodbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: HIC Salta d.o.o., Pražakova
4, 1000 Ljubljana.

6. a) Kraj dobave: Center Vlade za infor-
matiko.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 600 licenc programske
opreme Hummingbird (HostExplorer,
NFS Maestro, NFS Maestro Solo, Ex-
ceed).

7. Pogodbena vrednost:
20,000.000 SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): ni predvideno; ponudnik brez po-
sebnega soglasja naročnika ne sme odda-
jati del podizvajalcem.

9. Število prejetih ponudb: 1 ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1 ponudba - vrednost enaka pogodbeni
vrednosti.

11., 12.
Center Vlade RS za informatiko

Ob-8760
1. Naročnik, poštni naslov: Center Vlade

RS za informatiko, Langusova 4, SI-1000
Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 29. 7. 1997.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je edini uspo-
sobljen za izvedbo javnega naročila in edini
razpolaga z zahtevano tehnično opremo in
ustreznimi strokovnimi kadri.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ZZI d.o.o., Valvazorjeva 12,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
vzdrževanje in dopolnjevanje program-
skega paketa Carinska tarifa.

7. Pogodbena vrednost:
10,012.998 SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): ni predvideno; ponudnik brez po-
sebnega soglasja naročnika ne sme odda-
jati del podizvajalcem.

9. Število prejetih ponudb: 1 ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1 ponudba - vrednost enaka pogodbeni
vrednosti.

11., 12.
Center Vlade RS za informatiko

Ob-8761
1. Naročnik, poštni naslov: Center Vlade

RS za informatiko, Langusova 4, SI-1000
Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 12. 9. 1997.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): predmet pogodbe je dograditev
obstoječega računalniškega omrežja, ki ga
je gradil izbrani ponudnik in je zanj zato tudi
nosilec garancije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Unicom d.o.o., Letališka 33,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
gradnja lokalne računalniške mreže.

7. Pogodbena vrednost:
20,654.236 SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): ni predvideno; ponudnik brez po-
sebnega soglasja naročnika ne sme odda-
jati del podizvajalcem.

9. Število prejetih ponudb: 1 ponudba
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1 ponudba - vrednost enaka pogodbeni
vrednosti.

11., 12.
Center Vlade RS za informatiko

Ob-8762
1. Naročnik, poštni naslov: Center Vlade

RS za informatiko, Langusova 4, SI-1000
Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 16. 9. 1997.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): predmet pogodbe je dograditev
obstoječega računalniškega omrežja, ki ga
je gradil izbrani ponudnik in je zanj zato tudi
nosilec garancije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Unicom d.o.o., Letališka 33,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: raz-
širitev mreže.

7. Pogodbena vrednost:
5,112.522 SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): ni predvideno; ponudnik brez po-
sebnega soglasja naročnika ne sme odda-
jati del podizvajalcem.

9. Število prejetih ponudb: 1 ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1 ponudba - vrednost enaka pogodbeni
vrednosti.

11., 12.
Center Vlade RS za informatiko

Ob-8764
1. Naročnik, poštni naslov: Center Vlade

RS za informatiko, Langusova 4, SI-1000
Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 30. 10. 1997.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je v Republiki
Sloveniji edini zastopnik proizvajalca raču-
nalniške opreme, ki je predmet pogodbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Marand d.o.o., Cesta v
Mestni log 55, 1000 Ljubljana.

6. a) Kraj dobave: Center Vlade za infor-
matiko.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: sistem Sun Enterprise
3000 (1 kos), Sistem Sun Ultra 2 (2
kosa), nadgradnja požarnih pregrad
(Sun FireWall-1 ver 3.0 - za 50 uporab-
nikov, Sun FireWall-1 v.21 - za 50 upo-
rabnikov).
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7. Pogodbena vrednost:
32,580.028,20 SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): ni predvideno; ponudnik brez po-
sebnega soglasja naročnika ne sme odda-
jati del podizvajalcem.

9. Število prejetih ponudb: 1 ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1 ponudba - vrednost enaka pogodbeni
vrednosti.

11., 12.
Center Vlade RS za informatiko

Ob-8765
1. Naročnik, poštni naslov: Center Vlade

RS za informatiko, Langusova 4, SI-1000
Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 28. 11. 1997.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je v Republiki
Sloveniji edini zastopnik proizvajalca raču-
nalniške opreme, ki je predmet pogodbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SAS Institute GmbH, podruž-
nica Ljubljana, Dunajska 22, 1000 Ljublja-
na.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: na-
jem licenc.

7. Pogodbena vrednost:
29,840.069,90 SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): ni predvideno; ponudnik brez po-
sebnega soglasja naročnika ne sme odda-
jati del podizvajalcem.

9. Število prejetih ponudb: 1 ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1 ponudba - vrednost enaka pogodbeni
vrednosti.

11., 12.
Center Vlade RS za informatiko

Ob-8766
1. Naročnik, poštni naslov: Center Vlade

RS za informatiko, Langusova 4, SI-1000
Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 28. 11. 1997.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je v Republiki
Sloveniji edini zastopnik proizvajalca raču-
nalniške opreme, ki je predmet pogodbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SAS Institute GmbH, podruž-
nica Ljubljana, Dunajska 22, 1000 Ljublja-
na.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: na-
jem licenc.

7. Pogodbena vrednost:
32,440.069,90 SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od

4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): ni predvideno; ponudnik brez po-
sebnega soglasja naročnika ne sme odda-
jati del podizvajalcem.

9. Število prejetih ponudb: 1 ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1 ponudba - vrednost enaka pogodbeni
vrednosti.

11., 12.
Center Vlade RS za informatiko

Ob-8767
1. Naročnik, poštni naslov: Center Vlade

RS za informatiko, Langusova 4, SI-1000
Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 28. 11. 1997.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je v Republiki
Sloveniji edini zastopnik proizvajalca raču-
nalniške opreme, ki je predmet pogodbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SAS Institute GmbH, podruž-
nica Ljubljana, Dunajska 22, 1000 Ljublja-
na.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: na-
jem licenc.

7. Pogodbena vrednost:
30,890.069,90 SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): ni predvideno; ponudnik brez po-
sebnega soglasja naročnika ne sme odda-
jati del podizvajalcem.

9. Število prejetih ponudb: 1 ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1 ponudba - vrednost enaka pogodbeni
vrednosti.

11., 12.
Center Vlade RS za informatiko

Ob-8768
1. Naročnik, poštni naslov: Center Vlade

RS za informatiko, Langusova 4, SI-1000
Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire:  4. 2. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je v Republiki
Sloveniji edini zastopnik proizvajalca raču-
nalniške opreme, katere vzdrževanje je
predmet pogodbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Marand d.o.o., Cesta v
Mestni log 55, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
vzdrževanje.

7. Pogodbena vrednost: 5,400.000 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): ni predvideno; ponudnik brez po-
sebnega soglasja naročnika ne sme odda-
jati del podizvajalcem.

9. Število prejetih ponudb: 1 ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1 ponudba - vrednost enaka pogodbeni
vrednosti.

11., 12.
Center Vlade RS za informatiko

Ob-8769
1. Naročnik, poštni naslov: Center Vlade

RS za informatiko, Langusova 4, SI-1000
Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 25. 3. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): partnerji so združeni v konzorcij
CPU in so v Republiki Sloveniji edini spo-
sobni zagotavljati celovito podporo stan-
dardnim programskim okoljem, ki jih upo-
rabljajo državni organi. Pogodbeno združe-
nje partnerjev ima za izvajanje predvidenih
nalog ustrezno podporo principalov za stan-
dardna programska okolja in razpolaga z
ustrezno organizacijo ter kadri za opravlja-
nja teh del.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Marand d.o.o., Cesta v
Mestni log 55, 1000 Ljubljana; LIKO-Pris
d.o.o. Verd 100a, Vrhnika; SRC Compu-
ters d.o.o., Tržaška 116, 1000 Ljubljana;
SRC Info d.o.o., Železna cesta 18, 1000
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: za-
gotavljanje podpore uporabnikom - CPU.

7. Pogodbena vrednost:
145.436.996 SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): ni predvideno; ponudnik brez po-
sebnega soglasja naročnika ne sme odda-
jati del podizvajalcem.

9. Število prejetih ponudb: 1 ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1 ponudba - vrednost enaka pogodbeni
vrednosti.

11., 12.
Center Vlade RS za informatiko

Ob-8770
1. Naročnik, poštni naslov: Center Vlade

RS za informatiko, Langusova 4, SI-1000
Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 13. 2. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je edini uspo-
sobljen za izvedbo javnega naročila in edini
razpolaga z zahtevano tehnično opremo in
ustreznimi strokovnimi kadri.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Jabolko d.o.o., Ulica Stare
pravde 11, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
svetovanje.

7. Pogodbena vrednost:
10,000.000 SIT.
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8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): ni predvideno; ponudnik brez po-
sebnega soglasja naročnika ne sme odda-
jati del podizvajalcem.

9. Število prejetih ponudb: 1 ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1 ponudba - vrednost enaka pogodbeni
vrednosti.

11., 12.
Center Vlade RS za informatiko

Ob-8771
1. Naročnik, poštni naslov: Center Vlade

RS za informatiko, Langusova 4, SI-1000
Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 1. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik edini na območ-
ju Republike Slovenije nudi dostop do prav-
nih informacijskih baz Evropskih skupnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Ius software d.o.o., Brnči-
čeva 31, 1231 Ljubljana - Črnuče in Gos-
podarski vestnik d.d., Dunajska 5, 1000
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: di-
stribucija pravnih baz Evropskih skup-
nosti.

7. Pogodbena vrednost: 15,200.000
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): ni predvideno; ponudnik brez po-
sebnega soglasja naročnika ne sme odda-
jati del podizvajalcem.

9. Število prejetih ponudb: 1 ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1 ponudba - vrednost enaka pogodbeni
vrednosti.

11., 12.
Center Vlade RS za informatiko

Ob-8772
1. Naročnik, poštni naslov: Center Vlade

RS za informatiko, Langusova 4, SI-1000
Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

 3. Datum izbire: 18. 3. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je edini uspo-
sobljen za izvedbo javnega naročila in edini
razpolaga s pravicami intelektualne lastnine
oz. je nosilec le-teh.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ISA.IT d.o.o., Jamova 39,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
vzdrževanje.

7. Pogodbena vrednost:
11,085.424,91 SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): ni predvideno; ponudnik brez po-
sebnega soglasja naročnika ne sme odda-
jati del podizvajalcem.

9. Število prejetih ponudb: 1 ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1 ponudba - vrednost enaka pogodbeni
vrednosti.

11., 12.
Center Vlade RS za informatiko

Ob-8773
1. Naročnik, poštni naslov: Center Vlade

RS za informatiko, Langusova 4, SI-1000
Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 7. 1. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je v Republiki
Sloveniji edini zastopnik proizvajalca pro-
gramske opreme, ki je predmet pogodbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IBM World Trade Corpora-
tion, Old Orchard Road, Armonk, New York
10504, USA.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
uporaba licenc.

7. Pogodbena vrednost: 5,571.746 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): ni predvideno; ponudnik brez po-
sebnega soglasja naročnika ne sme odda-
jati del podizvajalcem.

9. Število prejetih ponudb: 1 ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1 ponudba - vrednost enaka pogodbeni
vrednosti.

11., 12. 
Center Vlade RS za informatiko

Ob-8774
1. Naročnik, poštni naslov: Center Vlade

RS za informatiko, Langusova 4, SI-1000
Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 13. 2. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): Izbrani ponudnik je v Republiki
Sloveniji edini zastopnik nosila intelekutal-
nih pravic za programsko opremo, ki je
predmet pogodbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IBM Slovenija d.o.o., Trg
republike 3, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
vzdrževanje operacijskega sistema.

7. Pogodbena vrednost:
12,242.880 SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): ni predvideno; ponudnik brez po-

sebnega soglasja naročnika ne sme odda-
jati del podizvajalcem.

9. Število prejetih ponudb: 1 ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1 ponudba - vrednost enaka pogodbeni
vrednosti.

11., 12. 
Center Vlade RS za informatiko

Ob-8775
1. Naročnik, poštni naslov Center Vlade

RS za informatiko, Langusova 4 SI-1000
Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 29. 12. 1997.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je edini zastop-
nik ponudnika poslovnih informacij družbe
Dun & Bradstreet.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: I poslovne informacije
d.o.o., Zrinjskega cesta 4, 1000 Ljubljana

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: za-
gotavljanje poslovnih informacij.

7. Pogodbena vrednost: 5,096.000 SIT
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: ni predvide-
no; ponudnik brez posebnega soglasja na-
ročnika ne sme oddajati del podizvajalcem.

9. Število prejetih ponudb: 1 ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1 ponudba - vrednost enaka pogodbeni
vrednosti.

11., 12. 
Center Vlade RS za informatiko

Ob-8776
1. Naročnik, poštni naslov: Center Vlade

RS za informatiko, Langusova 4, SI-1000
Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 19. 12. 1997.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je edini uspo-
sobljen za izvedbo javnega naročila in edini
razpolaga z zahtevano tehnično opremo in
ustreznimi strokovnimi kadri.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Astec d.o.o., Tržaška 118,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
svetovanje, nadzor, upravljanje in konfi-
guracija.

7. Pogodbena vrednost:
195,892.576,59 SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): ni predvideno; ponudnik brez po-
sebnega soglasja naročnika ne sme odda-
jati del podizvajalcem.

9. Število prejetih ponudb: 1 ponudba
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1 ponudba - vrednost enaka pogodbeni
vrednosti.

11., 12. 
Center Vlade RS za informatiko
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Ob-8799
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Elektrogospodarstvo Slovenije, Vetrinj-
ska 2, Maribor.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. in 8.
točki 55. člena zakona o javnih naročilih: za
izvedbo javnega naročila je usposobljen sa-
mo en ponudnik, ki razpolaga z zahtevano
tehnično (software-sko) opremo, tehničnimi
kadri in pravicami intelektualne lastnine, prav
tako pa je predmet naročila svetovalna in
nestandardna storitev, za katero ni mogoče
predmeta naročila izvesti brez sodelovanja
izvajalca.

3. Datum izbire: 24. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik razpolaga z zah-
tevano tehnično opremo, tehničnimi kadri
in ustreznimi podatki.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Elektroinštitut Milan Vidmar,
Hajdrihova 2, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
delava strokovnih podlog za optimizaci-
jo elektroenergetskega sistema Slove-
nije.

7. Pogodbena vrednost: 19,170.000
SIT.

8., 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: vrednost enaka ponudbeni vrednosti.
11.

Javno podjetje
Elektrogospodarstvo Slovenije,

Maribor

ZJN-05-B - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

dobavo blaga

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila blaga po 43., 44. in 45. členu
zakona o javnih naročilih

Št. 117 Ob-8636
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: VVZ “Zarja”, Zagajškova 8, 3000 Ce-
lje, tel. 063/415-321, faks 063/411-709.

Način izbire ponudnika: javni razpis za
izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti po 50. členu ZJN.

2. (a) Kraj dobave: VVZ “Zarja”, Zagajš-
kova 8, Celje, VVZ “Zarja”, Pucova 3, Celje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: živila in material za pre-
hrano:

1. meso in mesni izdelki – 7,200.000
SIT,

2. mleko in mlečni izdelki –
3,300.000 SIT,

3. sladoledi – 134.000 SIT,
4. ribe in konzervirane ribe –

440.000 SIT,
5. jajca – 540.000 SIT,

6. olja ini zdelki – 470.000 SIT,
7. sveža zelanjava in suhe stročnice

– 1,600.000 SIT,
8. zamrznjena in konzervirana zelenja-

va – 750.000 SIT,
9. sadje – 3,800.000 SIT,
10. konzervirano sadje – 270.000

SIT,
11. sadni sokovi – 600.000 SIT,
12. žita, mlevski izdelki in testenine –

1,100.000 SIT,
13. zamrznjeni izdelki iz testa –

300.000 SIT,
14. kruh in pekovsko pecivo –

2,500.000 SIT,
15. slaščičarski izdelki in keksi –

220.000 SIT,
16. ostalo prehrambeno blago –

610.000 SIT.
Količine blaga so razvidne iz predra-

čunov posamezne skupine, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
23,834.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: od 1. 2. 1999
do 31. 1. 2000.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: VVZ “Zarja”, tajništvo, Za-
gajškova 8, Celje, kont. oseba Manja Rajh.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 24. 12. 1998 do
12. ure. Ob dvigu je potrebno predložiti
dokazilo o negotovinskem plačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 5.000 SIT na ŽR
50700-603-30416.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: VVZ “Zarja”, tajništvo, Za-
gajškova 8, Celje. Zapečatene kuverte mo-
rajo biti jasno označene z napisom “Ponud-
ba – ne odpiraj” in številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo
predmeta naročila (skupine). Na hrbtni stra-
ni mora biti označen naslov pošiljatelja.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo na sedežu VVZ
“Zarja”, Zagajškova 8, Celje, 5. 1. 1999 ob
13. uri, odpiranje vodi Nataša Rovan-Grač-
ner.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): pogoji, opredeljeni v 40.
členu ZJN.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo samo
pisno na naslovu kot pod 1. točko.

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
izpolnjevanje vseh izločitvenih kriterijev in
najnižja končna cena.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 15. 1. 1999.

Ponudba mora veljati do 31. 1. 1999.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 21. 1. 1999.
10.

VVZ “Zarja” Celje

Št. 39-390-1-3/98 Ob-8721
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Brežice, Černel-
čeva 15, Brežice, tel. 0608/668-100, te-
lefaks 0608/668-110, kont. oseba: Tone
Zorko, dipl. soc., direktor.

2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Brežice, Černelčeva 15, Brežice.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: ca. 370.000 litrov Ekstra
lahko kurilno olje, EL.

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

3. Predvideni čas dobave: do 31. 12.
1999.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Breži-
ce, tajništvo, Černelčeva 15, Brežice pri
Mileni Gramc od ponedeljka do petka, tel.
0608/668-106, faks 0608/668-110 po
enodnevni predhodni najavi po faksu.

Dokumentacija je na voljo po predložitvi
dokazila o plačilu.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 30. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: virmansko nakazilo 5.000
SIT na ŽR naročnika št. 51620-603-31177
s pripisom za pranje perila.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 31. 12. 1998 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Brežice,
tajništvo, Černelčeva 15, Brežice.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 5. 1. 1999 ob
10. uri na naslovu: Splošna bolnišnica Bre-
žice, sejna soba, Černelčeva 15, Brežice.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): kot ponudnik lahko sodeluje vsa-
ka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana
za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za
opravljanje dejavnosti vsa predpisana dovo-
ljenja. Zahteve iz 40. člena ZJN so razvidne
iz razpisne dokumentacije.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podrobnejše informacije lahko ponud-
niki dobijo na naslovu naročnika ali po tel.
0608/668-100.

10.
Splošna bolnišnica Brežice

Št. 2799 Ob-8740
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom starejših občanov Ljubljana Mo-
ste-Polje, Ob sotočju 9, Ljubljana, tel.
061/1843-720, telefaks 061/447-803.

2. (a) Kraj dobave: Dom starejših obča-
nov Ljubljana Moste-Polje, Ob Sotočju 9,
Ljubljana.

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

– meso in mesni izdelki:
– sveže goveje, svinjsko in telečje meso

v vrednoti 6,094.793 SIT,
– mesni izdelki in prekajeno meso v vred-

nosti 2,559.474 SIT,
– sveže perutninsko meso v vrednosti

3,701.219 SIT,
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– izdelki iz perutninskega mesa v vred-
nosti 1,475.576 SIT,

– jajca v vrednosti 877.500 SIT.
– mlevski izdelki
– kruh in pekarski izdelki v vrednosti

2,060.787 SIT,
– sladice in drugi proizvodi v vrednosti

903.689 SIT,
– moka, zdrob, testenine v vrednosti

1,019.292 SIT,
– zamrznjeni mlevski izdelki v vrednosti

2,214.504 SIT.
– sadje in zelenjava
– sveže sadje in zelenjava v vrednosti

4,636.105 SIT,
– konzervirano sadje in zelenjava v vred-

nosti 1,315.710 SIT,
– zamrznjena zelenjava v vrednosti

351.792 SIT.
– pijače in napitki:
– brezalkoholne pijače v vrednosti

1,926.109 SIT,
– alkoholne pijače v vrednosti

2,227.700 SIT.
– mleko in mlečni izdelki v vrednosti

8,285.042 SIT,
– ribe in ribji izdelki v vrednosti

421.105 SIT,
– olja v vrednosti 742.618 SIT,
– kava prava v vrednosti 583.737 SIT,
– drugo prehrambeno blago v vred-

nosti 4,234.377 SIT.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

45,631.129 SIT.
3. Predvideni čas dobave: začetek 15.

2. 1999 do 31. 12. 1999.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Dom starejših občanov
Ljubljana Moste-Polje, Ob sotočju 9, tajniš-
tvo doma Darja Kamšek, tel.
061/1843-720.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do vključno 22. 12.
1998, vsak delovni dan od 10. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT, negotovinski na
žiro račun 50103-603-51238 pri ARSPP
Ljubljana.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
13. 1. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Dom starejših občanov Ljub-
ljana Moste-Polje, Ob sotočju 9, Ljubljana,
prevzemnik: Darja Kamšek. Zapečatene ku-
verte morajo biti jasno označene z napisom
“Ponudba –  ne odpiraj!” in številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS, ter z
navedbo predmeta naročila.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 13. 1. 1999 ob
13. uri v Domu starejših občanov Ljubljana
Moste-Polje, Ob sotočju 9, Ljubljana. Odpi-
ranje bo vodila Zinka Korelec.

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 to vsa predpisana
dovoljenja.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

Dokazi o sposobnosti in resnosti ponud-
be:

– potrdilo o registraciji ali potrdilo o sta-
tusu kmeta,

– potrdilo o poravnanih davkih in pris-
pevkih,

– potrjen obrazec BON1 in BON2 ali
BON3, ali za kmeta potrdilo o povprečnem
mesečnem stanju na žiro račun za obdobje
6 mesecev pred oddajo ponudbe,

– izjava, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave,

– garancija banke za resnost ponudbe,
– garancija za dobro izvedbo posla,
– podrobnejše informacije bodo nave-

dene v razpisni dokumentaciji.
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– cena,
– kvaliteta blaga,
– možnost spremembe naročila,
– kvalitetna dostava s primernim vozilom,

plačilni pogoji.
9. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudbo je možno oddati v celoti ali po
posameznih ocenjenih skupinah.

10.
Dom starejših občanov

Ljubljana Moste-Polje

Št. 2798/98 Ob-8778
1. Naročnik, poštni naslov, številka fak-

sa: Dom starejših občanov Ljubljana
Vič-Rudnik, 1125 Ljubljana-Brdo, Cesta na
Bokalce 51, telefon (061)1770-655.

2. a) Kraj dobave: Dom starejših obča-
nov Ljubljana Vič-Rudnik,  Enota Bokalce,
Cesta na Bokalce 51, Enota Kolezija, Ko-
pališka 10.

b) Vrsta in količina blaga: oprema za
vrdrževanje higiene, čistila, izdelki za
osebno higieno in zaščito pred infekci-
jami:

1. čistilni vozički,
2. čistilci - omela, držala, smetišnice,
3. dispenzerji,
4. papirna konfekcija,
5. pralni praški,
6. mila, tekoča in ostala čistila,
7. rokavice, krpice, vreče za smeti,
c) Ocenjena vrednost naročila:

16,000.000 SIT.
3. Predviden čas dobave: od 1. 1. 1999

do 31. 12. 1999.
4. Polni naslov službe, od katere se lah-

ko zahteva razpisno dokumentacijo:
(a) DSO Ljubljana Vič-Rudnik, Cesta na

Bokalce 51, Vida Rojc, tel. 1770-602
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati

razpisno dokumentacijo: 21. 12. 1998 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo, kamor je potrebno znesek
nakazati: 6.000 SIT na ŽR številka
50101-603-50449 pri APP Ljubljana.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbe: Dom starejših občanov Ljubljana
Vič-Rudnik, Cesta na Bokalce 51, tajništvo.

Zaprte kuverte morajo biti jasno označe-
ne z napisom “Ponudba - Ne odpiraj” z oz-
načbo Uradnega lista RS in skupine blaga.

6. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 28. 12.
1998 ob 13. uri na naslovu naročnika: DSO
Ljubljana Vič-Rudnik, Cesta na Bokalce 51,
dvorana I.nadstropje-matična hiša.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): najnižja cena in pogoji oziroma
merila iz razpisne dokumentacije.

9. Ostali podatki: dodatne informacije
dobijo ponudniki pri Mileni Kavčič,
tel. 1770-612 in Barbari Kristan, tel.
1770-521, vsak delovni dan od 8. do 12.
ure. Ponudba mora biti veljavna do 28. 2.
1999.

10.
DSO Ljubljana Vič-Rudnik

Št. 2798/98 Ob-8779
1. Naročnik, poštni naslov, številka fak-

sa: Dom starejših občanov Ljubljana
Vič-Rudnik, 1125 Ljubljana-Brdo, Cesta na
Bokalce 51, telefon (061) 1770-655.

2. a) Kraj dobave: Dom starejših obča-
nov Ljubljana Vič-Rudnik, Enota Bokalce,
Cesta na Bokalce 51, Enota Kolezija, Ko-
pališka 10.

b) Vrsta in količina blaga: živila in ma-
terial za prehrano:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. sveže meso in mesni izdelki,
3. ribe,
4. suhomesnati izdelki,
5. jajca,
6. olje in maščobni proizvodi,
7. kruh in pekovsko pecivo,
8. sadje sveže,
9. jabolka,
10. zelenjava sveža in naravno kisa-

na,
11. krompir,
12. konzervirana zelenjava in sadje,
13. zmrznjena zelenjava in sadje,
14. dietični proizvodi,
15. brezalkoholne pijače in mineral-

ne, vode,
16. splošno prehrambeno blago,
c) Ocenjena vrednost naročila:

160,000.000 SIT.
3. Predviden čas dobave: od 1. 1. 1999

do 31. 12. 1999.
4. a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: DSO
Ljubljana Vič-Rudnik, Cesta na Bokalce 51,
Vida Rojc, tel. 1770-602.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. 12. 1998 do
12. ure.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo, kamor je potrebno znesek
nakazati: 6.000 SIT na ŽR številka
50101-603-50449 pri APP Ljubljana.

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

b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbe: Dom starejših občanov Ljub-
ljana Vič-Rudnik, Cesta na Bokalce 51, taj-
ništvo.

Zaprte kuverte morajo biti jasno označe-
ne z napisom “Ponudba – ne odpiraj” z
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označbo Uradnega lista RS in skupine bla-
ga.

6. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 28. 12.
1998 ob 13. uri na naslovu naročnika: DSO
Ljubljana Vič-Rudnik, Cesta na Bokalce 51,
dvorana I.nadstropje-matična hiša.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): najnižja cena in pogoji ozi-
roma merila iz razpisne dokumentacije.

9. Ostali podatki: dodatne informacije
dobijo ponudniki pri Matjažu Erženu, tel.
1770-610 in Malči Zibelnik, tel.1770-519,
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

Ponudba mora biti veljavna do 28. 2.
1999.

10.
DSO Ljubljana Vič-Rudnik

Št. 2798/98 Ob-8780
1. Naročnik, poštni naslov, številka fa-

ksa: Dom starejših občanov Ljubljana
Vič-Rudnik, 1125 Ljubljana- Brdo, Cesta na
Bokalce 51, telefon (061)1770-655.

2. a) Kraj dobave: Dom starejših obča-
nov Ljubljana Vič-Rudnik, Enota Bokalce,
Cesta na Bokalce 51, Enota Kolezija, Ko-
pališka 10.

b) Vrsta in količina blaga: oprema:
1. pohištvena oprema,
2. negovalne postelje,
c) Ocenjena vrednost naročila:

20,000.000 SIT.
3. Predviden čas dobave: od 1. 1. 1999

do 31. 12. 1999.
4. a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: DSO
Ljubljana Vič-Rudnik, Cesta na Bokalce 51,
Vida Rojc, tel. 1770-602.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. 12. 1998 do
12. ure.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo, kamor je potrebno znesek
nakazati: 6.000 SIT na ŽR številka
50101-603-50449 pri APP Ljubljana.

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

b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbe: Dom starejših občanov Ljub-
ljana Vič-Rudnik, Cesta na Bokalce 51, taj-
ništvo.

Zaprte kuverte morajo biti jasno označe-
ne z napisom “Ponudba - Ne odpiraj” z oz-
načbo Uradnega lista RS in skupine blaga.

6. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne
28.12.1998 ob 13. uri na naslovu naročni-
ka: DSO Ljubljana Vič-Rudnik, Cesta na Bo-
kalce 51, dvorana I.nadstropje-matična hi-
ša.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40.člen ZJN): najnižja cena in pogoji oziro-
ma merila iz razpisne dokumentacije.

9. Ostali podatki: dodatne informacije
dobijo ponudniki pri Milena Kavčič, tel.
1770-612 in Barbara Kristan,, tel.
1770-521, vsak delovni dan od 8. do
12. ure

 Ponudba mora biti veljavna do 28. 2.
1999.

10.
 DSO Ljubljana Vič-Rudnik

Št. 2798/98 Ob-8781
1. Naročnik, poštni naslov, številka fa-

ksa: Dom starejših občanov Ljubljana
Vič-Rudnik, 1125 Ljubljana- Brdo, Cesta na
Bokalce 51, telefon (061)1770-655.

2. a) Kraj dobave: Dom starejših obča-
nov Ljubljana Vič-Rudnik, Enota Bokalce,
Cesta na Bokalce 51, Enota Kolezija, Ko-
pališka 10.

 b) Vrsta in količina blaga: blago in
tekstil:

1. metrski frotir,
2. posteljnina,
3. prti,
4. zavese,
5. delovna obleka,
6. obutev,
 c) Ocenjena vrednost naročila:

16.000.000 SIT.
3. Predviden čas dobave: od 1. 1. 1999

do 31. 12. 1999.
4. a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: DSO
Ljubljana Vič-Rudnik, Cesta na Bokalce 51,
Vida Rojc, tel. 1770-602.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. 12. 1998 do
12. ure.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo, kamor je potrebno znesek
nakazati: 6.000 SIT na ŽR številka
50101-603-50449 pri APP Ljubljana.

5. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 28. 12. 1998 do
12. ure.

b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbe: Dom starejših občanov Ljub-
ljana Vič-Rudnik, Cesta na Bokalce 51, taj-
ništvo.

Zaprte kuverte morajo biti jasno označe-
ne z napisom “Ponudba - ne odpiraj” z oz-
načbo Uradnega lista RS in skupine blaga.

6. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 28. 12.
1998 ob 13. uri na naslovu naročnika: DSO
Ljubljana Vič-Rudnik, Cesta na Bokalce 51,
dvorana I.nadstropje-matična hiša.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): najnižja cena in pogoji ozi-
roma merila iz razpisne dokumentacije.

9. Ostali podatki: dodatne informacije
dobijo ponudniki pri Franciju Lampret,
tel. 1770-617, vsak delovni dan od 8. do
12. ure.

 Ponudba mora biti veljavna do 28. 2.
1999.

DSO Ljubljana Vič-Rudnik

Št. 2798/98 Ob-8782
1. Naročnik, poštni naslov, številka fa-

ksa: Dom starejših občanov Ljubljana
Vič-Rudnik, 1125 Ljubljana- Brdo, Cesta na
Bokalce 51, telefon (061)1770-655.

2. a) Kraj dobave: Dom starejših obča-
nov Ljubljana Vič-Rudnik enota Bokalce, Ce-
sta na Bokalce 51, enota Kolezija, Kopališ-
ka 10.

 b) Vrsta in količina blaga: storitve-so-
boslikarska in pleskarska dela.

 c) Ocenjena vrednost naročila:
6,000.000 SIT.

3. Predviden čas dobave: od 1. 1. 1999
do 31. 12. 1999.

4. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: DSO
Ljubljana Vič-Rudnik, Cesta na Bokalce 51,
Vida Rojc, tel. 1770-602.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. 12. 1998 do
12. ure.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo, kamor je potrebno znesek
nakazati: 6.000 SIT na ŽR številka
50101-603-50449 pri APP Ljubljana.

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

b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbe: Dom starejših občanov Ljub-
ljana Vič-Rudnik, Cesta na Bokalce 51, taj-
ništvo.

Zaprte kuverte morajo biti jasno označe-
ne z napisom “Ponudba - ne odpiraj” z oz-
načbo Uradnega lista RS in skupine blaga.

6. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 28. 12.
1998 ob 13. uri na naslovu naročnika: DSO
Ljubljana Vič-Rudnik, Cesta na Bokalce 51,
dvorana I.nadstropje-matična hiša.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40.člen ZJN): najnižja cena in pogoji oziro-
ma merila iz razpisne dokumentacije.

9. Ostali podatki: dodatne informacije
dobijo ponudniki pri Ivanki Podpečan, tel.
1770-609, vsak delovni dan od 8. do 12.
ure

Ponudba mora biti veljavna do 28. 2.
1999.

10.
 DSO Ljubljana Vič-Rudnik

Št. 2798/98 Ob-8783
1. Naročnik, poštni naslov, številka

faksa: Dom starejših občanov Ljubljana
Vič-Rudnik, 1125 Ljubljana- Brdo, Cesta na
Bokalce 51, telefaks (061)1770-655.

2. a) Kraj dobave: Dom starejših obča-
nov Ljubljana Vič-Rudnik, Enota Bokalce,
Cesta na Bokalce 51, Enota Kolezija, Ko-
pališka 10.

b) Vrsta in količina blaga: aparati in
pripomočki v zdravstvu, zdravila, drobni
in potrošni material v zdravstvu:

1. avtoklav,
2. bolniško dvigalo,
3. aparati in instrumenti RR, gluko-

metri, elektrostimulatorji, masažni aparati,
4. škarje, peani, pincete, šivalni pri-

bor, ledvičke,
5. ampulirana zdravila in zdravila ne-

gativne liste,
6. razkužila in izdelki za zaščito pred

infekcijami,
7. brizge, igle, aspiracijske cevke,

n.g.sonde, rektalne sonde, urinski katetri,
toplometri, kanile itd.

c) Ocenjena vrednost naročila:
9,000.000 SIT.
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3. Predviden čas dobave: od 1. 1. 1999
do 31. 12. 1999.

4. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: DSO
Ljubljana Vič-Rudnik, Cesta na Bokalce 51,
Vida Rojc, tel. 1770-602.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. 12. 1998 do
12. ure.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo, kamor je potrebno znesek
nakazati: 6.000 SIT na ŽR številka
50101-603-50449 pri APP Ljubljana.

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

b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbe: Dom starejših občanov Ljub-
ljana Vič-Rudnik, Cesta na Bokalce 51, taj-
ništvo.

Zaprte kuverte morajo biti jasno označe-
ne z napisom “Ponudba - ne odpiraj” z oz-
načbo Uradnega lista RS in skupine blaga.

6. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 28. 12.
1998 ob 13. uri na naslovu naročnika: DSO
Ljubljana Vič-Rudnik, Cesta na Bokalce 51,
dvorana I. nadstropje-matična hiša.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): najnižja cena in pogoji ozi-
roma merila iz razpisne dokumentacije.

9. Ostali podatki: dodatne informacije
dobijo ponudniki pri Mileni Kavčič,
tel. 1770-612 in Barbari Kristan,
tel. 1770-521, vsak delovni dan od 8. do
12. ure.

 Ponudba mora biti veljavna do 28. 2.
1999.

DSO Ljubljana Vič-Rudnik

ZJN-05-S - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

dodelitev naročila storitev

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila storitev po 43. do 45. členih
zakona o javnih naročilih

Št. 39-390-1-3/98 Ob-8722
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Brežice, Černel-
čeva 15, Brežice, tel. 0608/668-100, te-
lefaks 0608/668-110, kont. oseba: Tone
Zorko, dipl. soc., direktor.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: pranje ca. 160.000 kg
perila, v ocenjeni vrednosti 22,000.000
SIT.

3. Kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Bre-
žice, Černelčeva 15, Brežice.

4. Predvideni čas izvedbe naročila: do
31. 12. 1999.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:

Splošna bolnišnica Brežice, tajništvo, Čer-
nelčeva 15, Brežice, pri Mileni Grmac od
ponedeljka do petka, tel. 0608/668-106,
faks 0608/668-110 po enodenvni pred-
hodni najavi po faksu.

Dokumnetacija je na voljo po predložitvi
dokazila o plačilu.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 30. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: virmansko nakazilo, 5.000
SIT na ŽR naročnika št. 51620-603-31177,
s pripisom za pranje perila.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 31. 12. 1998 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Brežice,
tajništvo, Černelčeva 15, Brežice.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 1. 1999 ob 12. uri na naslovu: Splošna
bolnišnica Brežice, sejna soba, Černelčeva
15, Brežice.

8.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): kot ponudnik lahko sodeluje vsa-
ka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana
za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za
opravljanje dejavnosti vsa predpisana dovo-
ljenja. Zahteve iz 40. člena ZJN so razvidne
iz razpisne dokumentacije.

10. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podrobnejše informacije lahko ponud-
niki dobijo na naslovu naročnika ali po tel.
0608/668-100.

11.
Splošna bolnišnica Brežice

Št. 2800 Ob-8739
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom starejših občanov Ljubljana Mo-
ste-Polje, Ob sotočju 9, Ljubljana, tel.
061/1843-720, telefaks 061/447-803.

2. Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: pranje, likanje, sortiranje in
transport domskega perila.

 Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

3. Kraj izvedbe: Dom starejših občanov
Ljubljana Moste-Polje, Ob Sotočju 9,
Ljubljana.

4. Predvideni čas dobave: začetek
15. 2. 1999 do 31. 12. 1999.

5. Polni naslov službe, od katere se lah-
ko zahteva dokumentacijo: Dom starejših
občanov Ljubljana Moste-Polje, Ob sotočju
9, tajništvo doma Darja Kamšek, tel.
061/1843-720.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do vključno 22. 12.
1998, vsak delovni dan od 10. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT, negotovinski na
žiro račun 50103-603-51238 pri ARSPP
Ljubljana.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
13. 1. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Dom starejših občanov Ljub-
ljana Moste-Polje, Ob sotočju 9, Ljubljana,
prevzemnik: Darja Kamšek. Zapečatene ku-

verte morajo biti jasno označene z napisom
“Ponudba –  ne odpiraj!” in številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS, ter z
navedbo predmeta naročila.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 14. 1. 1999 ob
12. uri v Domu starejših občanov Ljubljana
Moste-Polje, Ob sotočju 9, Ljubljana. Odpi-
ranje bo vodila Zinka Korelec.

8. 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 to vsa predpisana
dovoljenja.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

Dokazi o sposobnosti in resnosti ponud-
be:

– potrdilo o registraciji,
– potrdilo o poravnanih davkih in pris-

pevkih,
– potrjen obrazec BON1 in BON2 ali

BON3,
– izjava, da proti ponudniku ni uveden

postopek prisilne poravnave,
– garancija banke za resnost ponudbe,
– garancija za dobro izvedbo posla,
– podrobnejše informacije bodo nave-

dene v razpisni dokumentaciji.
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– kvaliteta pranja,
– cena,
– kvaliteten transport v primernih sortir-

nih vozičkih v vrečah z oznakami po vrsti
perila,

– plačilni pogoji,
– možnost spremembe naročila.
10., 11.

Dom starejših občanov
Ljubljana Moste-Polje

Javni razpisi

Št. 414-04-01/98 Ob-8623
Na podlagi 10. člena zakona o športu

(Ur. l. RS, št. 22/98) Občina Semič objav-
lja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 1999, ki jih
bo v letu 1999 občina sofinancirala iz

občinskega proračuna
1. Na razpisu lahko sodelujejo športna

društva, njihova združenja in drugi subjekti
ustanovljeni na podlagi zakona o zavodih in
zakona o gospodarskih družbah, če imajo v
svoji dejavnosti registrirano izvajanje šport-
nih dejavnosti.

2. Iz proračunskih sredstev bomo sofi-
nancirali naslednje programe:

a) programe za otroke in mladino (“Zlati
sonček”, “Športna značka”, tečaji plavanja,
programi, ki imajo značaj redne vadbe, ipd.),

b) programe športa za vse (programi, ki
imajo značaj redne vadbe, organizacija ob-
činskih športnih prireditev),
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c) programe, ki imajo značaj redne vad-
be za upokojence,

d) programe za šport nadarjenih otrok in
mladine,

e) programe kakovostnega športa,
f) programe spopolnjevanja strokovnih

kadrov,
g) druge za šport pomembne programe

v občini.
3. Predlagatelji programov morajo posre-

dovati natančen opis programa s predvide-
nim številom udeležencev, krajem izvajanja
programa in urnikom.

4. Program mora biti finančno ovredno-
ten in navedeni viri sofinanciranja.

5. Predlagatelji morajo programu priloži-
ti izpolnjen vprašalnik, ki ga dobijo na sede-
žu uprave Občine Semič, Semič 14.

6. Rok za prijavo na razpis je do vključ-
no 8. 1. 1999.

7. Z izbranimi izvajalci bodo podpisane
pogodbe v desetih dneh po sprejemu pro-
računa.

8. Prijave pošljite na naslov Občina Se-
mič, Semič 14, 8333 Semič. Podrobnejše
informacije so na voljo pri Sonji Ličen Tesa-
ri, tel. 068/67-083.

Občina Semič

Ob-8631
Mestna občina Koper objavlja na podla-

gi 51. člena zakona o lokalni samoupravi
(Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94 in 70/97) in 47.
člena zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. l.
RS, št. 44/97)

informativni javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo

nepremičnine – objekta Osnovne šole
Pinka Tomažiča v Kopru

1. Predmet informativnega javnega raz-
pisa je nepremičnina s parc. št. 1399/1,
1430/6 in 1398/9, k. o. Koper, v skupni
izmeri 10.788 m2, in sicer:

– stavbišče v izmeri 3054 m2,
– funkcionalni objekt v izmeri 60 m2,
– dvorišče v izmeri 4243 m2,
– zelenica v izmeri 1184 m2,
– parkirišče v izmeri 1893 m2,
– cesta v izmeri 354 m2.
Na zemljišču stoji objekt Osnovne šole

Pinka Tomažiča v Kopru s koristno površino
3402,14 m2. Objekt je bil zgrajen leta
1962. Višinski gabarit objekta je P + 1,
deloma P.

2. Vrednost nepremičnine je bila ugo-
tovljena s cenitvijo sodnega izvedenca za
gradbeno stroko in znaša na dan 1. 11.
1998 1.123,237.471 SIT.

V ceni je zajeta vrednost stavbnega zem-
ljišča, tržna ugodnost lokacije, gradbena
vrednost objekta in sorazmerni del stroškov
opremljanja stavbnega zemljišča za
3347,19 m2 koristne površine objekta in
vrednost zunanje ureditve.

3. Območje, na katerem leži nepremiči-
na, se ureja z odlokom o zazidalnem načrtu
“Večnamenska dvorana v Kopru” (Uradne ob-
jave, št. 5/92) in je namenjeno za dograditev
oziroma nadomestno gradnjo hotelsko-po-
slovnega objekta. V pripravi je sprememba in
dopolnitev odloka, s katero se namembnost
objekta opredeli širše, in sicer za poslovne,
trgovske, turistične, storitvene, izobraževal-
ne in stanovanjske funkcije.

4. Nepremičnina je zasedena in jo upo-
rablja Osnovna šola Pinka Tomažiča Koper.
Predvideni rok za izpraznitev nepremičnine
in izročitev kupcu je konec leta 2001. Iz-
praznitev objekta je povezana z gradnjo no-
vega objekta, ki se bo pričela predvidoma v
letu 2000.

Dinamika gradnje novega objekta je od-
visna od dinamike plačila kupnine za obrav-
navano nepremičnino.

Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki,
ki bodo ponudili boljšo dinamiko plačila in
večji del kupnine pred izročitvijo objekta.

5. Interesenti za nakup nepremičnine
lahko svoje pisne ponudbe oddajo v zaprti
ovojnici do 5. 1. 1999, na naslov: Mestna
občina Koper – Urad za družbene dejavno-
sti, Verdijeva 10, soba št. 203/II, z oznako
“Ne odpiraj; Ponudba za informativni javni
razpis – prodaja objekta OŠ Pinka Tomaži-
ča v Kopru”.

Ponudbi je potrebno priložiti:
– firmo ali ime ponudnika,
– registracijo podjetja (izpis iz sodnega

registra),
– potrdilo o državljanstvu (samo za fizič-

ne osebe),
– ponudbeno ceno,
– dinamiko plačila,
– način zavarovanja plačila,
– program dejavnosti z roki pričetka po-

sameznih aktivnosti,
– morebitne druge ugodnosti.
6. Na podlagi prispelih ponudb in izida

informativnega razpisa bo sprejeta odloči-
tev o nadaljnjih postopkih v zvezi s prodajo
nepremičnine in oblikovanju meril za pripra-
vo javnega razpisa za prodajo.

Vsi ponudniki bodo po zaključku infor-
mativnega razpisa obveščeni o nadaljnjih na-
merah Mestne občine Koper in o času obja-
ve razpisa za prodajo.

7. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko
interesenti dobijo na Uradu za družbene de-
javnosti Mestne občine Koper, telefon
446-236.

8. Razpis je le informativne narave v smi-
slu raziskave trga in ni v ničemer zavezujoč
za Mestno občino Koper, napram intere-
sentom, razen kot je navedeno v 6. točki
tega razpisa.

Mestna občina Koper

Št. 263/98 Ob-8753
Na podlagi 4. člena pravilnika o merilih

za vrednotenje in sofinanciranje športnih
programov v Občini Šentilj (MUV, št. 24/98)
v zvezi z 10. členom zakona o športu (Ur. l.
RS, št. 22/98) Občina Šentilj objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
predlogov športa za leto 1999, ki jih bo

v letu 1999 Občina Šentilj
sofinancirala iz občinskega proračuna

1. Na razpisu lahko sodelujejo športna
društva, njihova združenja in drugi subjekti,
ustanovljeni na podlagi zakona o zavodih in
zakona o gospodarskih družbah, če imajo v
svoji dejavnosti registrirano izvajanje šport-
nih dejavnosti, pod naslednjimi pogoji:

– da so registrirani za izvajanje športne
dejavnosti že najmanj leto dni ali so v sklopu
javnega zavoda,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in o plačani članarini ter ostalo dokumenta-
cijo, kot določa zakon,

– da imajo zagotovljene materialne in ka-
drovske pogoje za realizacijo načrtovanih
športnih aktivnosti,

– da imajo organizirano vadbo, v katero
je vključeno odgovarjajoče število športni-
kov,

– da imajo svoj sedež v Občini Šentilj.
2. Iz proračunskih sredstev se bodo so-

financirali naslednji športni programi:
a) programi športa za otroke in mladino,
b) programi športa nadarjenih otrok in

mladine (športne šole),
c) programi kakovostnega in vrhunske-

ga športa odraslih,
d) programi športa za vse (športne re-

kreacije),
e) programi izpopolnjevanja strokovnih

kadrov.
3. Predlagatelji programov morajo posre-

dovati natančen opis programa s predvide-
nim številom udeležencev, krajem izvajanja
programa in urnikom.

4. Programi morajo biti finančno ovred-
noteni in navedeni viri sofinanciranja.

5. Predlagatelji morajo programu priloži-
ti izpolnjen obrazec, ki ga dobijo na sedežu
Občine Šentilj.

6. Rok za prijavo na razpis je 5. 1. 1999.
7. V roku prispele prijave bodo ovredno-

tene po merilih pravilnika o merilih za vred-
notenje in sofinanciranje športnih progra-
mov v Občini Šentilj.

8. Z izbranimi izvajalci bodo podpisane
pogodbe v desetih dneh po sprejemu pro-
računa.

9. Prijave je potrebno poslati na naslov
Občina Šentilj, Šentilj 69, 2212 Šentilj.

10. Podrobnejše informacije so na voljo
pri referentu za družbene dejavnosti Jožetu
Bračko, na sedežu Občine Šentilj.

Občina Šentilj

Ob-8819
DARS, Družba za avtoceste v Republiki

Sloveniji d.d. in Petrol Slovenska naftna
družba d.d., v sodelovanju z Inženirsko zbor-
nico Slovenije - Matično sekcijo urbanistov,
arhitektov in krajinskih arhitektov, v dogovo-
ru s strokovnimi društvi razpisujejo

javni anonimni, arhitekturni in krajinsko
arhitekturni natečaj za rešitev

cestninske postaje Kozina in oskrbne
postaje Kozina na A10 Koper-Lendava ,

odsek Kozina - Klanec
Predmet natečaja je pridobitev idejnih

urbanističnih, arhitekturnih in krajinskih ar-
hitekturnih rešitev za cestninski postaji Ko-
zina in oskrbno postajo Kozina na trasi od-
seka bodoče avtoceste Kozina-Klanec in
sicer:

1.1 urbanistično arhitekturno krajinska
rešitev ožjega območja oskrbne postaje s
programsko idejno rešitvijo trgovsko gostin-
skega objekta in rekreacijskega prostora,

1.2 idejna rešitev cestninske postaje na
priključku s 4 stezami, nadstrešnico, pripa-
dajočimi kabinami in servisnim objektom,

1.3 idejna rešitev čelne cestninske po-
staje z 12 stezami nadstrešnico, pripadajo-
čimi kabinami in upravnim objektom.
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Razpisni pogoji za izdelavo oblikovnih re-
šitev za cestninsko postajo in oskrbno posta-
jo Kozina so usklajeni z zakonom o javnih
naročilih (Ur. l. RS št. 24/97), poglavje VII. -
zbiranje predlogov, členi št. 57-60. Za nate-
čaj in nadaljnje delo v zvezi z obravnavanimi
nalogami v celoti veljajo vsi členi veljavnega
natečajnega pravilnika IZS – pravilnik o izva-
janju natečajev s področja arhitektonske in
urbanistične dejavnosti, ZDAS 1996.

Natečaja se lahko udeležijo: vse fizične
in pravne osebe - diplomirani inženirji arhi-
tekture in diplomirani inženirji krajinske arhi-
tekture, ki izpolnjujejo zahteve v skladu z
vrsto in vsebinskim obsegom natečaja, ka-
terih ekipa je sestavljena iz ustreznih stro-
kovnjakov, med katerimi mora biti obvezno
gradbenik-konstrukter (dipl.inž.grad.), ki
imajo na dan razpisa stalno bivališče oziro-
ma poslovni sedež v Republiki Sloveniji in ki
lahko zagotovijo, da so sami ali v sodelova-
nju s pooblaščenim inženirjem sposobni iz-
peljati natečajno nalogo do dovršenega ob-
jekta. Pri avtorskih skupinah mora biti do
udeležbe upravičen vsak posamezen avtor,
pri pravnih osebah pa morajo zahteve za
fizične osebe izpolnjevati vsi soudeleženci.

Na natečaju ne morejo sodelovati osebe
in organizacije, ki so bile neposredno ude-
ležene pri izdelavi projektne naloge za izde-
lavo natečajnih rešitev in razpisa, člani stro-
kovne komisije, njihovi namestniki, poroče-
valci in izvedenci ter njihovi sorodniki.

Razpisno gradivo interesenti lahko dvig-
nejo do 21. 12. 1998 neposredno na na-
slovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tr-
žaška 19a, Oddelek za razpise in pripravo
pogodb, soba 104, 1000 Ljubljana (telefon
(061) 178-8300, 178-8335, telefaks (061)
178-8332) ob istočasnem posredovanju
kopije potrdila o vplačilu zneska za natečaj-
no dokumentacijo v višini 35.000 SIT na
račun Družbe za državne ceste d.o.o. št.
50105-601-13838 z označbo »Natečaj za
cestninsko postajo Kozina in oskrbno po-
stajo Kozina«.

Rok za postavljanje vprašanj je do 4. 1.
1999, odgovore nanje bo razpisovalec spo-
ročil udeležencem do 11. 1. 1999.

Rok za predajo natečajnih del je 9. 2.
1999 do 12. ure osebno ali po pošti na
zgoraj navedeni naslov.

Zaključek dela ocenjevalne komisije je
23. 2. 1999, rezultati bodo objavljeni do
2. 3. 1999.

Ocenjevalna komisija:
– predsednik: prof. Saša Mächtig, univ.

dipl. inž. arh., IZS
– člani komisije:
– za naročnika: Bojan Kapelj, univ. dipl.

inž. arh., Petrol,  Stane Hribar, univ. dipl.
inž. grad., DDC,

– za IZS: Anton Lešnik, arh., IZS, Etbin
Tavčar, univ. dipl. inž. kraj. arh., IZS,

– namestnika članov: Ivo Brezovnik, dipl.
jur., PVAC, Marko Dekleva, univ. dipl. inž.
arh., IZS

– skrbnika natečaja: Branka Arnautović,
univ. dipl. inž. arh., Andrej Krupenko, univ.
dipl. inž. gradb., DDC

– strokovni poročevalci:
– za področje usklajenosti funkcional-

no-tehnološkega dela cestninske postaje in
oskrbne postaje: Iztok Berčič, univ. dipl. inž.
grad.

– za področje arhitekture: Petra Paš-
kulin, univ.dipl.inž.arh.

– za krajinske rešitve: Aleš Hafner,
univ. dipl. inž. kraj. arh.

Nagrade odkupi in odškodnine

1. nagrada 2,100.000 SIT
2. nagrada 1,400.000 SIT
3. nagrada 900.000 SIT
Odkupi 3 x 400.000 = 1,200.000 SIT
Nagradni fond skupaj  5,600.000 SIT

Natečajna dela, ki niso bila nagrajena ali
odkupljena, a izpolnjujejo razpisne pogoje
in dosegajo predpisano raven obdelave,
prejmejo odškodnino v znesku do 150.000
SIT. V primeru, da bo prispelo manj kot šest
natečajnih del, ki bodo v celoti ustrezala
vsem razpisnim pogojem, se bo nagradni
fond (5,600.000 SIT) proporcionalno
zmanjšal. Ocenjevalna komisija ima pravi-
co, da nagradni in odškodninski fond razde-
li tudi v drugačnem razmerju. Nagrade in/ali
odškodninska plačila bodo podeljena v net-
to zneskih. Udeležencem bodo izplačana v
roku 30 dni od zaključka dela ocenjevalne
komisije. Elaborati, ki ne bodo nagrajeni ali
poravnani z odškodnino, bodo vrnjeni na
naslove za vrnitev v roku 15 dni po zaključe-
ni razstavi.

DARS, Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d.,

Petrol Slovenska naftna družba d.d.,
IZS – MSA

Objave
delniških družb

Odkupi poslovnih deležev družb

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Ob-8821

Preklic
Uprava družbe Elan, d.d, Begunje, Be-

gunje 1, 4275 Begunje na Gorenjskem, ob-
javlja preklic 11. skupščine družbe, ki je
bila sklicana za dne 28. 12. 1998, s pričet-
kom ob 12.30, v sejni sobi družbe Elan,
d.d., Begunje.

Elan, d.d., Begunje
uprava

Ob-8801
Skladno s 465. členom ZGD družba PID

Krona Krona, d.d., Tržaška 116, Ljubljana,
sporoča, da ima v lasti več kot četrtino del-
nic družbe Slikopleskarstvo, Škofja Loka,
Tavčarjeva ul. 21.

PID Krona Krona, d.d.

Preklic

Št. 64/23 Ob-8481
Sklicatelja skupščine, začasna uprava in

začasni nadzorni svet, za nedoločen čas
preklicujeta sklic 1. skupščine delničarjev
Cestnega podjetja Kranj, Družbe za vzdrže-
vanje in gradnjo cest, d.d., Jezerska cesta
20, Kranj, ki je bila sklicana za 17. 12.
1998 ob 12. uri, v prostorih družbe Vzdrže-
valna baza Lesce, Alpska cesta 110.

Cestno podjetje Kranj, d.d., Kranj
začasna uprava in

začasni nadzorni svet

Št. 70/98 Ob-8749
Uprava družbe Ljubljanski kinematogra-

fi, d.d., objavlja na zahtevo delničarjev pred-
log za dopolnitev dnevnega reda izred-
ne skupščine družbe Ljubljanski kine-
matografi, d.d., Ljubljana, Nazorjeva 2
(objava v Uradnem listu RS, št. 82 z dne 4.
12. 1998).

Dnevni red skupščine družbe, sklicane
za 7. 1. 1999 se razširi z dodatno točko
dnevnega reda, in sicer:

2. Sprejem sprememb statuta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: skupščina sprejme ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta spremembe sta-
tuta v predloženem besedilu. Skupščina
sprejme čistopis statuta.

Nadzorni svet se pooblasti, da besedilo
statuta uskladi s sprejetimi spremembami
statuta in izdela njegovo prečiščeno bese-
dilo.

Popravek drugega odstavka dosedanje
2. točke dnevnega reda, ki postane 3. toč-
ka dnevnega reda, se glasi:

Skupščina razreši člane nadzornega sve-
ta, ki so podali odstopno izjavo:

– Nevenka Črešnar-Pergar,
– Tomaž Justin,
– Matjaž Satler.
Skupščina izvoli novega člana nadzorne-

ga sveta, predstavnika delničarjev.
3. točka dnevnega reda postane 4. toč-

ka.
Besedilo predlaganih sprememb statuta

je na voljo v tajništvu uprave na sedežu druž-
be, vsak delovnik od 9. do 12. ure.

Ljubljanski kinematografi, d.d.
direktor

Ob-8750
Nadzorni svet Emona Merkur, d.d., vabi

delničarje na

7. redno skupščino,

ki bo v petek, 15. januarja 1999 ob 13.
uri, v veliki sejni dvorani v 1. nadstropju
poslovne stavbe Emona, na sedežu družbe
v Ljubljani, Šmartinska 130.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih organov
skupščine.

Skupščini bo prisostvovala vabljena no-
tarka Marina Ružič-Tratnik.

Nadzorni svet predlaga, da skupščina
sprejme naslednji sklep: za predsednika
skupščine se izvoli odvetnik Anton Marolt.

Za preštevalca glasov se izvolita: Sandi
Bertoncelj in Igor Vuk iz podjetja R & R Co.
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2. Poročilo uprave in sprejem sklepov o
spojitvi.

2.1. Sklep o spojitvi.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da

sprejme naslednji sklep: Emona Merkur, tr-
govina na drobno, d.d., Šmartinska 130,
Ljubljana, se spoji z delniškima družbama
Emona Obala Koper, d.d., zunanja in notra-
nja trgovina, Pristaniška ulica 12, Koper in
Živila Kranj, trgovina in gostinstvo, d.d., Ce-
sta na Okroglo 3, Naklo, v novo delniško
družbo Emona Živila, trgovina in gostinstvo,
d.d. (Emona Živila, d.d.).

Na Emona Živila, d.d., se prenese pre-
moženje Emona Merkur, trgovina na drob-
no, d.d., delničarji pa kot nasprotno izpolni-
tev za spojitev prevzamejo delnice, ki jih
izda družba Emona Živila, d.d.

Z vpisom spojitve družb iz prvega od-
stavka tega sklepa v sodni register pri prev-
zemni družbi Emona Živila, trgovina in go-
stinstvo, d.d., spojene družbe prenehajo.

Sklep stopi v veljavo, ko sprejmejo sklep
o spojitvi v Emoni Živila, d.d., vse tri družbe
iz prvega odstavka tega sklepa, in sicer z
dnem podpisa notarskega zapisa pogodbe
o spojitvi.

2.2. Poročilo uprave in sprejem pogod-
be o spojitvi.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: skupščina sprej-
me pogodbo o združitvi z vsebino iz predlo-
ga nadzornega sveta.

Sklep stopi v veljavo, ko sprejmejo po-
godbo o spojitvi v Emona Živila, d.d., v pred-
laganem besedilu vse tri družbe iz prvega
odstavka sklepa pod točko 2.1. dnevnega
reda, in sicer z dnem, ko je podpisan notar-
ski zapis.

2.3. Sprejem statuta Emona Živila, trgo-
vina in gostinstvo, d.d.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: sprejme se statut
Emona Živila, trgovina in gostinstvo, d.d., z
vsebino iz predloga nadzornega sveta.

Sklep stopi v veljavo, ko sprejmejo statut
Emona Živila, d.d., v predlaganem besedilu
vse tri družbe iz prvega odstavka sklepa
pod točko 2.1. dnevnega reda, in sicer z
dnem, ko ga sprejme zadnja od navedenih
družb.

2.4. Izvolitev članov prvega nadzornega
sveta Emona Živila, d.d.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep(e): v prvi nadzorni
svet Emona Živila, d.d., se imenujejo:

1. Viktor Žakelj,
2. Igor Kragelj,
3. Mirjana Dimic Perko,
4. Božo Jašovič,
5. Branko Selak,
6. Žarko Ždralič,
7. Darko Jurčevič,
8. Marjana Kovačič,
9. Jakob Korenčan,
10. Bogomir Kovač,
11. Samo Faganeli,
12. Gregor Kink,

z mandatom do prve skupščine družbe
Emona Živila, d.d.

3. Določitev plačila članom prvega nad-
zornega sveta Emona Živila, d.d.

Nadzorni svet predlaga, da skupščina
sprejme naslednji sklep: skupščina določa
plačilo za delo v nadzornem svetu v obliki

sejnine, in sicer za člana nadzornega sveta
70.000 SIT neto in za predsednika
100.000 SIT neto. Sejnina se izplača po
opravljeni seji, ki se jo je član oziroma pred-
sednik udeležil in/ali zanjo oddal pooblasti-
lo za glasovanje.

4. Imenovanje revizorja družbe Emona
Živila, d.d., za poslovno leto 1999.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za revizorja, ki bo
revidiral letne računovodske izkaze Emona
Živila, d.d., za poslovno leto 1999, imenuje
družba revizijsko družbo Deloitte & Touche,
Dunajska 22, Ljubljana.

5. Imenovanje nadomestnega člana nad-
zornega sveta družbe Emona Merkur, d.d.

Uprava družbe sporoča delničarjem, da
je bil na podlagi odstopne izjave člana nad-
zornega sveta družbe Emona Merkur, d.d.,
Ljubo Peče dne 15. 9. 1998 izbrisan iz
sodnega registra.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za člana nadzorne-
ga sveta družbe Emona Merkur, d.d., Ljub-
ljana, se izvoli Žarko Ždralič. Mandat novo
izvoljenemu članu nadzornega sveta družbe
traja do 15. 1. 2003.

Zaradi sestave seznama delničarjev in
prevzema glasovalnih listkov vabimo delni-
čarje, da se priglasijo dve uri pred začet-
kom seje. Identiteto izkažejo z osebno iz-
kaznico ali drugo ustrezno javno listino s
sliko.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo osebe, ki so na dan skupščine
vpisane v delniško knjigo in njihovi pooblaš-
čenci. Pooblaščence se naproša, da poob-
lastila deponirajo na sedežu družbe tri dni
pred sejo skupščine.

O sklepih pod točkami 1., 2.4., 3., 4. in
5. dnevnega reda odloča skupščina z veči-
no oddanih glasov, za sklepe pod točkami
2.1., 2.2. in 2.3. dnevnega reda pa s tremi
četrtinami pri odločanju zastopanega osnov-
nega kapitala.

Predlog spojitvene pogodbe, letni obra-
čuni in poročilo o stanju družb Emona Mer-
kur, trgovina na drobno, d.d., Šmartinska
130, Ljubljana, Emona Obala Koper, d.d.,
zunanja in notranja trgovina, Pristaniška uli-
ca 12, Koper in Živila Kranj, d.d., trgovina
in gostinstvo, d.d., Cesta na Okroglo 3,
Naklo, za poslovna leta 1995, 1996 in
1997, poročilo uprav navedenih družb o
spojitvi in revizijsko poročilo o spojitvi, pred-
log statuta družbe Emona Živila, d.d., so
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
vsak delovni dan od objave tega vabila da-
lje, pa do 14. 1. 1999, v tajništvu družbe v
VII. nadstropju Poslovne stavbe Emona Ljub-
ljana, Šmartinska 130, med 7. in 10. uro.

Emona Merkur, d.d., Ljubljana
predsednik nadzornega sveta

Ob-8650
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 6.3. člena statuta delniš-
ke družbe Inles, d.d., sklicuje uprava druž-
be

2. skupščino
delniške družbe Inles, d.d.,
Kolodvorska 22, Ribnica,

ki bo v četrtek, dne 14. 1. 1999 ob 13.
uri v jedilnici družbe.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in
imenovanje notarja za sestavo notarskega
zapisnika.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: izvolijo se organi skupščine po pred-
logu uprave in nadzornega sveta. Seji bo
prisostvovala vabljena notarka mag. Nina
Češarek.

2. Prenos upravljalskih upravičenj na Slo-
vensko razvojno družbo, d.d., v procesu
projekta prestrukturiranja družbe Inles, d.d.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:

1. Skupščina delničarjev družbe Inles,
d.d., za čas izvajanja programa prestrukturi-
ranja družbe v sodelovanju s Slovensko raz-
vojno družbo, d.d., začasno prenaša na-
slednja upravičenja delničarjev do udeležbe
pri upravljanju družbe iz pristojnosti skupš-
čine oziroma nadzornega sveta:

– imenovanje in razrešitev uprave
družbe,

– imenovanje in razrešitev posamez-
nih članov nadzornega sveta, izvoljenih s stra-
ni delničarjev, vendar ne več kot polovico,

– odločanje o poenostavljenem
zmanjšanju osnovnega kapitala zaradi po-
krivanja izgub ter povečanja osnovnega ka-
pitala z novimi vložki z izključitvijo prednost-
ne pravice dosedanjih delničarjev do vpisa
novih vložkov.

2. Posamezna upravljalska upraviče-
nja delničarjev iz predhodne točke se pre-
nesejo na način in pod pogoji, določenimi v
pogodbi o prenosu posameznih upravljal-
skih upravičenj, ki jo podpiše predsednik
skupščine.

3. Obravnava in sprejem predloga skle-
pa o razporeditvi dobička in pokrivanju izgu-
be za obdobje 1993–1997.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se predlog uprave in nadzor-
nega sveta o razporeditvi dobička v višini
27,524.014,32 SIT in pokrivanju izgube v
višini 649,360.095,61 SIT iz obdobja od
1993 do 1997.

Predlog razdelitve dobička: dobiček za
leto 1993, 1994, 1996 in 1997 v skupni
višini 27,524.014,32 SIT in revalorizacijski
popravek dobička v znesku 10,261.731,51
SIT se nameni za pokrivanje izgube.

Predlog pokrivanja izgube: izguba za le-
to 1993, 1994 in 1995 v višini
649,360.095,61 SIT in revalorizacijski po-
pravek izgube v znesku 212,460.712,90
SIT oziroma skupna vrednost izgube
861,820.808,51 SIT se pokriva:

1. v breme dobička preteklih let –
27,524.014,32 SIT,

2. v breme revalorizacijskega poprav-
ka dobička preteklih let – 10,261.731,51
SIT,

3. v breme rezerv oblikovanih pri last-
ninjenju – 384,819.938,10 SIT,

4. v breme revalorizacijskega poprav-
ka rezerv oblikovanih pri lastninjenju –
338,551.915,37 SIT,

5. v breme revalorizacijskega poprav-
ka osnovnega kapitala – 100,663.209,21
SIT.

4. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-

vidiranje računovodskih izkazov za leto
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1998 se imenuje pooblaščena revizijska
družba Boniteta, d.o.o., s sedežem v Vele-
nju.

5. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina potrjuje predlagano višino
sejnin članom nadzornega sveta.

6. Obravnava sprememb in dopolnitev
statuta družbe.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejmejo se spremembe in dopolni-
tve statuta v predlaganem besedilu.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci ali zastopniki, če naj-
kasneje 3 dni pred sejo pisno prijavijo svojo
udeležbo. Pisne prijave in pooblastila se de-
ponirajo na sedežu družbe.

Delničarji lahko v enem tednu po objavi
sklica skupščine družbi pisno podajo ra-
zumno utemeljen nasprotni predlog. Uprava
in nadzorni svet bosta o predlogih sprejela
stališče najkasneje dvanajst dni po sklicu
skupščine in obvestila o njih delničarje.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine, skupščina ponovno sestane in
glasuje ne glede na višino zastopanega os-
novnega kapitala. Vsa gradiva in informacije
so na vpogled na sedežu družbe.

Inles, d.d.,
uprava

Ob-8823
Stečajni upravitelj sklicuje na podlagi

283. člena zakona o gospodarskih družbah
in člena f.e. statuta delniške družbe

II. sejo skupščine
delniške družbe Planika Kranj, podjetje
za trženje in proizvodnjo obutve, d.d.,

ki bo v petek, dne 15.1.1999 ob 12.00
uri na sedežu delniške družbe v Kranju, Sav-
ska loka 21, Kranj z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepa št. 1: izvolijo se delovna
telesa skupščine in sicer predsednik skupš-
čine, notar in preštevalec glasov po predlo-
gu stečajnega upravitelja.

2. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila za leto 1997.

Predlog sklepa št. 2: sprejme se revidi-
rano letno poročilo za poslovno leto 1997.

3. Imenovanje izrednega revizorja.
Predlog sklepa št. 3: imenuje se izredni

revizor revizijska hiša EOS REVIZIJA d.o.o.,
Ljubljana za potrebe postopka prisilne po-
ravnave uvedene na podlagi 172. člena
ZPPSL v stečaju, ki teče pred Okrožnim
sodiščem v Kranju pod opr. št. St. 12/98.

4. Obravnava in sprejem revidiranega po-
ročila za leto 1998.

Predlog sklepa št. 4: sprejme se revidi-
rano poročilo za obdobje 1. 1. 1998 do
31. 8. 1998.

5. Začasni prenos upravljalskih upravi-
čenj na Slovensko razvojno družbo.

Predlog sklepa št. 5: skupščina delniške
družbe Planika d.d. prenaša na SRD za čas
izvajanja programa prestrukturiranja družbe
Planika d.d. naslednja upravljalska upravi-
čenja:

– odločanje o imenovanju in razrešitvi
uprave družbe,

– odločanje o imenovanju in razrešitvi
posameznih članov nadzornega sveta druž-
be, vendar ne več kot polovico,

– odločanje o poenostavljenem zmanj-
šanju osnovnega kapitala zaradi pokrivanja
izgube ter povečanju osnovnega kapitala z
vložki z izključitvijo prednostne pravice do-
sedanjih delničarjev do vpisa novih delnic.

Upravljalska upravičenja, ki se prenača-
jo na SRD d.d., veljajo do realizacije skle-
pov št. 8 in konstituiranja organov upravlja-
nja Planika d.d..

6. Pokrivanje izgub preteklih let v breme
rezerv in revalorizacijskega popravka kapi-
tala.

Predlog sklepa št. 6:
Skupščina družbe sprejme, na podlagi

revizorskega poročila, sklep o pokrivanju
izgube iz preteklih let, ki na dan 1. 9. 1998
znaša 3.719,533.000 SIT v breme rezerv v
višini 605.378.000 SIT tako, da ostane ne-
pokrita izguba iz preteklih let v višini
3.114,155.000 SIT.

Preostalo izgubo iz preteklih let v višini
3.114,155.000 SIT družba pokrije v breme
revalorizacijskega popravka kapitala, ki na
dan 1. 9. 1998 znaša 1.946,655.000 SIT
tako, da ostane nepokrita izguba iz prete-
klih let še v višini 1.167,500.000 SIT.

7. Poenostavljeno zmanjšanje osnovne-
ga kapitala.

Predlog sklepa št. 7:
Z namenom pokrivanja preostale izgube

iz preteklih let v višini 1.167,500.000 SIT
se izvede poenostavljeno zmanjšanje osnov-
nega kapitala, ki na dan 1. 9. 1998 znaša
2.421,510.000 SIT tako, da se osnovni
kapital družbe zniža na vrednost
1.254,010.000 SIT.

Z namenom delnega pokrivanja izgube
poslovnega leta v višini 1.254,010.000 SIT
se izvede dodatno poenostavljeno zmanjša-
nje osnovnega kapitala v višini
1.254,010.000 SIT.

Dosedanje delnice s serijskimi številka-
mi od 1 do 1.210.755 se razveljavijo.

Nepokrita izguba poslovnega leta tako
na dan 1. 9. 1998 znaša še 1.684,377.000
SIT.

8. Sprejem sklepa spremembi (poveča-
nju) osnovnega kapitala.

Predlog sklepa št. 8:
Osnovni kapital družbe se poveča za

4.899,844.000 SIT in tako znaša
4.899,844.000 SIT. Povečanje osnovnega
kapitala se izvede z izdajo 2,449.922
navadnih imenskih delnic v nominalni višini
2.000 SIT za delnico.

Vplačilo novo izdanih delnic se izvrši s
stvarnimi vložki oziroma s cesijo terjatev na-
slednjih upnikov, ki prevzamejo na novo iz-
dane delnice:

– Gorenjska Banka d.d. s cesijo svojih
terjatev na Planiko d.d. v višini 594,821.000
SIT vplača 297.410 navadnih delnic, kate-
rih skupna nominalna vrednost je
594,820.000 SIT;

– SKB Banka d.d. s cesijo svojih terjatev
na Planiko d.d. v višini 292,534.000 SIT vpla-
ča 146.267 navadnih delnic, katerih skupna
nominalna vrednost je 292,534.000 SIT;

– Republika Slovenija s cesijo svojih ter-
jatev na Planiko d.d. v višini 892,428.000

SIT vplača 446.214 navadnih delnic, kate-
rih skupna nominalna vrednost je
892,428.000 SIT;

– Republiški zavod za zaposlovanje s ce-
sijo svojih terjatev na Planiko d.d. v višini
40,188.861,25 SIT vplača 20.094 navad-
nih delnic, katerih skupna nominalna vred-
nost je 40,188.000 SIT;

– Ministrstvo za delo, družino in social-
ne zadeve in s cesijo svojih terjatev na Pla-
niko d.d. v višini 504,267.613 SIT vplača
252.133 navadnih delnic, katerih skupna
nominalna vrednost je 504,266.000 SIT;

– Jamstveni sklad Republike Slovenije s
cesijo svojih terjatev na Planiko d.d. v višini
61,469.707 SIT vplača 30.734 navadnih
delnic, katerih nominalna vrednost je
61,468.000 SIT;

– Ministrstvo za finance, Davčni urad
Kranj, s cesijo svojih terjatev na Planiko d.d.
v višini 85,791.099,50 SIT vplača 42.895
navadnih delnic, katerih skupna nominalna
vrednost je 85,790.000 SIT;

– Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
s cesijo svojih terjatev na Planiko d.d. v
višini 471,846.000 SIT vplača 235.923 na-
vadnih delnic, katerih nominalna vrednost
je 471,846.000 SIT;

– SIB Banka d.d. s cesijo svojih terjatev
na Planiko d.d. v višini 5,073.000 SIT vpla-
ča 2.536 navadnih delnic, katerih nominal-
na vrednost je 5,072.000 SIT;

– delavci, kot posamezni upniki, iz na-
slova manj izplačanih plač, odpravnin in za-
dolžnic s cesijo svojih terjatev na Planiko
d.d. v višini 1.951,433.000 SIT vplačajo
975.716 navadnih delnic, katerih nominal-
na vrednost je 1.951,432.000 SIT;

Zaradi zaokroževanja odstopljenih terja-
tev pri vplačilu delnic iz predmetnega skle-
pa navzdolj na 1.000 SIT se ustrezno pove-
čajo rezerve družbe.

Prednostna pravica dosedanjih delničar-
jev do vpisa novih delnic se izključi.

Rok za vpis novih delnic, ki se izdajo na
podlagi povečanja osnovnega kapitala se
izteče zadnji delovni dan pred narokom za
prisilno poravnavo.

Sklep o spremembi osnovnega kapitala
je sprejet pod odložnim pogojem, da bo
predlagana prisilna poravnava nad dolžni-
kom Planiko d.d. pravnomočno potrjena.

V primeru, da posamezni upnik ne vpiše
novih delnic v predvidenem roku, se zne-
sek povečanja osnovnega kapitala ustrezno
zmanjša.

9. Sprejem sklepa o povečanju osnov-
nega kapitala družbe

Osnovni kapital družbe se poveča še za
907,572.000 SIT. Povečanje osnovnega
kapitala se izvede z izdajo 453.786 navad-
nih imenskih delnic v nominalni višini 2.000
SIT, ki dajejo imetnikom enake pravice kot
dosedaj izdane delnice.

Osnovni kapital se poveča s stvarnim
vložkom, ki ga predstavljajo terjatve Repub-
like Slovenije, ki prenese te terjatve na druž-
bo Planika d.d.. Prednostna pravica dose-
danjih delničarjev do vpisa novih delnic se
izključi. Republika Slovenija vpiše nove del-
nice in izroči družbi stvarni vložek najkasne-
je v roku 30 dni od pravnomočnosti sklepa
o potrditvi prisilne poravnave.

Sklep o spremembi osnovnega kapitala
je sprejet pod odložnim pogojem, da bo
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predlagana prisilna poravnava nad dolžni-
kom Planika d.d. pravnomočno porjena.

10. Sprememba statuta Planike d.d.
Predlog sklepa št. 10: statut se spreme-

ni v besedilu, kot je predlagan s strani ste-
čajnega upravitelja.

11. Razrešitev in izvolitev novih članov
nadzornega sveta.

Predlog sklepa št. 11:
Kot člane nadzornega sveta se razreši:

Anton Gros, Dragana Cicmil-Trtnik, Franc
Jamšek.

Izvolijo se novi člani nadzornega sveta v
skladu s predlogom sklicatelja skupščine.

Preostale člane nadzornega sveta bo
imenoval svet delavcev v skladu z zakonom
o sodelovanju delavcev pri upravljanju.

12. Imenovanje revizorja za revidiranje
računovodskih izkazov za leto 1998

Predlog sklepa št. 12: za revidiranje ra-
čunovodskih izkazov za leto 1999 se ime-
nuje revizijsko hišo Pricewaterhouse-
coopers, Ljubljana.

13. Veljavnost sklepov
Predlog sklepa št. 13: vsi sklepi, razen

sklepov št. 1 do vključno sklepa št. 4 ter
sklepa št. 12, se sprejmejo pod odložnim
pogojem, da je predlagana prisilna porav-
nava v stečaju v skladu s 172. členom
ZPPSL, ki teče pred Okrožnim sodiščem v
Kranju pod opr. št. St. 12/98, pravnomoč-
no potrjena s strani poravnalnega senata.

Skupščine družbe se lahko udeležijo del-
ničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno. Pooblastila
za zastopanje na skupščini družbe je po-
trebno deponirati v tajništvu stečajnega
upravitelja družbe na sedežu družbe v Kra-
nju, Savska loka 21, 4000 Kranj, vsaj tri dni
pred sejo skupščine družbe.

Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
naj prijavi svojo udeležbo na skupščini druž-
be v pisni obliki, tako da prijave prispejo na
sedež družbe najkasneje vključno do 12. 1.
1999, sicer delničar izgubi pravico do ude-
ležbe na skupščini.

Udeleženci skupščine naj se prijavijo ob
prihodu na skupščino pred vstopom v sejno
dvorano, kjer bodo s podpisom potrdili svo-
jo navzočnost in prevzeli ustrezno gradivo.

Dvorana, v kateri bo potekala skupšči-
na, bo zaradi administrativnih opravil, ki so
potrebna pred skupščino, odprta 30 minut
pred pričetkom zasedanja. Zaprli jo bomo
ob 12. uri tako, da bo omogočen točen
pričetek skupščne.

Popolno gradivo za II. sejo skupščine
družbe je delničarjem na voljo in vpogled v
tajništvu stečajnega upravitelja na sedežu
družbe v Kranju, Savska loka 21, 4000
Kranj in sicer vsak delovni dan po objavi
sklica skupščine od 8. ure do 12. ure.

Vabljene delničarje prosimo, da uteme-
ljene nasprotne predloge k posameznim
točkam dnevnega reda pisno sporočijo v
sedmih dneh po objavi sklica skupščine ste-
čajnemu upravitelju ter mu tako omogočijo
pravočasno pripravo njegovih stališč.

Če ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna za odločanje, se bo sklicala nova
seja skupščine z istim dnevnim redom dne
15. 1. 1999 ob 13. uri. Seja bo sklepščina
za odločanje ne glede na višino zastopane-
ga kapitala.

Planika Kranj, d.d.
stečajni upravitelj

Razne objave

Št. 412-01/96-21-4 Ob-8822
Po sklepu 54. seje Komisije Državnega

zbora Republike Slovenije za volitve, ime-
novanja in administrativne zadeve z dne 3.
decembra 1998 objavljam

javni poziv
za predlaganje kandidatov za enega

člana Sveta Fundacije za financiranje
invalidskih in humanitarnih organizacij
v Republiki Sloveniji (za čas do izteka
mandata prvega Sveta Fundacije), ki
ga v sestavo Sveta Fundacije imenuje
Državni zbor Republike Slovenije kot
predstavnika uporabnikov na predlog

invalidskih organizacij
1. Na podlagi 25. člena odloka o usta-

novitvi Fundacije za financiranje invalidskih
in humanitarnih organizacij v Republiki Slo-
veniji (Ur. l. RS, št. 9/98) imenuje Državni
zbor Republike Slovenije na predlog inva-
lidskih organizacij za člane prvega Sveta
Fundacije predstavnike tistih invalidskih or-
ganizacij, ki:

– so po uredbi o uvedbi in uporabi stan-
dardne klasifikacije dejavnosti (Ur. l. RS, št.
34/94, 3/95, 33/95 in 15/96) razvrščene
pod šifro dejavnosti N/85.322;

– izvajajo posebne socialne programe in
storitve na državni ravni;

– v katere se lahko vključijo invalidi s
celotnega območja države.

2. Predlagatelji morajo:
– predložiti dokazila navedena v 1. točki

tega javnega poziva.
S tem dokazujejo, da so upravičeni pred-

lagatelji,
– posredovati naslednje podatke za

predlagane kandidate: ime in priimek, dan,
mesec, leto in kraj rojstva; stopnjo izobraz-
be; poklic za katerega je usposobljen; naziv
organizacije, kjer je zaposlen in delo, ki ga
opravlja; stalno prebivališče; izjavo, da pri-
staja na kandidaturo; kratko utemeljitev
predloga.

Na podlagi posredovanih predlogov bo
Komisija Državnega zbora za volitve, imeno-
vanja in administrativne zadeve oblikovala
predlog enega kandidata in ga posredovala
v odločitev Državnemu zboru Republike Slo-
venije.

Predloge z dokazili in podatki navedeni-
mi pod 1. in 2. točko posredujte na naslov:
Komisija Državnega zbora za volitve, imeno-
vanja in administrativne zadeve, Ljubljana,
Šubičeva 4, do vključno 4. januarja 1999.

Nepopolnih predlogov Komisija Držav-
nega zbora za volitve, imenovanja in admini-
strativne zadeve ne bo upoštevala.

Komisija Državnega zbora
za volitve, imenovanja in

administrativne zadeve
predsednik

Ob-8732
Na podlagi 105. člena statuta IZS (Ur. l.

RS, št. 7-426/97) objavlja inženirska zbor-
nica Slovenije

inženirje
 vpisane v imenik pooblaščenih

inženirjev pri IZS,

ki so že prejeli sklepe:

ES PI

A-0737 ERNA ŠESTOVIĆ, univ.dipl.inž.
arh.

A-0739 ALEŠ HAFNER, univ.dipl.inž. arh.
A-0742 ANDREJ MRAVLJA, univ.dipl.inž.

arh.
A-0743 IRENA GERL KLANČAR,

univ.dipl.inž. arh.
A-0745 HELENA KOVAČ, univ.dipl.inž.

arh.
A-0746 MLADEN LUKAS, univ.dipl.inž.

arh.
A-0747 UROŠ LOBNIK, univ.dipl.inž. arh.
A-0749 VESNA POLANC MARINIČ,

univ.dipl.inž. arh.
A-0750 MAJDA MEDVEŠEK,

univ.dipl.inž. arh.
A-0751 BRANKO KRAŠEVAC,

univ.dipl.inž. arh.
A-0752 VESNA HAJDINJAK, univ.dipl.inž.

arh.
A-0753 VLADIMIR SLAMIČ, univ.dipl.inž.

arh.
A-0754 ZMAGA GALE, univ.dipl.inž. arh.
A-0755 NEBOJŠA JANKOVIĆ,

univ.dipl.inž. arh.
A-0756 MINKA PRAJNC-ŠARLER,

univ.dipl.inž. arh.
A-0757 ANDRAŽ TORKAR, univ.dipl.inž.

arh.
G-1547 ANDREJA VILHAR, univ.dipl.inž.

gradb.
G-1548 IZTOK LIKAR, univ.dipl.inž.

gradb.
G-1549 VLADIMIR. ŽERJAV, inž. gradb.
G-1550 SINIŠA ZIDANIČ, univ.dipl.inž.

gradb.
G-1552 Mag. MARIO KRZYK,

univ.dipl.inž. gradb.
G-1553 DAVORIN ŽITNIK, univ.dipl.inž.

gradb.
G-1554 JOSIP KRMPOTIĆ, inž. gradb.
G-1555 JANEZ ŠTROVS, univ.dipl.inž.

gradb.
G-1556 GORAZD TOMLJANOVIČ,

univ.dipl.inž. gradb.
G-1557 DARJA FLIS, inž. gradb.
G-1558 MATJAŽ GOLOB, inž. gradb.
G-1559 IGOR MARTIN PONIKVAR,

univ.dipl.inž. gradb.
G-1560 ANDREJ HORJAK, inž. gradb.
G-1561 ZVONKO BOŽIČ, inž. gradb.
G-1562 ZVONIMIR JUNEŽ, univ.dipl.inž.

gradb.
G-1564 MIRKO ŠPRINZER, inž. gradb.
G-1565 STANISLAV TOMŠE,

univ.dipl.inž. gradb.
G-1566 DUŠAN FLAJS, univ.dipl.inž.

gradb.
G-1567 BOJAN DRNOVŠEK,

univ.dipl.inž. gradb.
G-1568 MARJAN VETRIH, inž. gradb.
G-1569 VLADIMIR GROBLER,

univ.dipl.inž. gradb.
G-1570 LJUBOMIR KAMPL, inž. gradb.
G-1572 VLADIMIR ČAČ, univ.dipl.inž.

gradb.



Stran 7646 / Št. 84 / 11. 12. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

ES PI

G-1573 Mag. DUŠAN ŽAGAR,
univ.dipl.inž. gradb.

G-1574 ALEKSANDER GABERŠČIK,
univ.dipl.inž. gradb.

G-1575 SVOBODAN KOS, inž. gradb.
G-1576 TOMAŽ KOVAČIČ, inž. gradb.
G-1577 GVIDO BREGAR, inž. gradb.
G-1578 MARIJAN PREŠEREN,

univ.dipl.inž. gradb.
G-1579 ANTON HRASTAR, inž. gradb.
G-1580 BRANKO PUŠNIK, inž. gradb.
G-1581 MATJAŽ KNEZ, univ.dipl.inž.

gradb.
G-1582 BORIS GOLOB, inž. gradb.
G-1584 FRANC PERME, univ.dipl.inž.

gradb.
G-1585 STANISLAVA ZUPAN,

univ.dipl.inž. gradb.
S-0793 ANDREJ STARIČ, inž. strojn.
S-0795 DAMIJAN KANDUTI, univ.dipl.inž.

strojn.
S-0796 ZORAN PRODAN, univ.dipl.inž.

strojn.
S-0797 FRANC ŽABERL, inž. strojn.
S-0799 MEDARD HAFNER, univ.dipl.inž.

strojn.
S-0800 MIRAN KOMLJENOVIĆ,

univ.dipl.inž. strojn.
S-0801 JANEZ PETELIN, univ.dipl.inž.

strojn.
S-0803 Mag. JANEZ PREBIL,

univ.dipl.inž. strojn.
S-0804 LAMBRO PEJOV, univ.dipl.inž.

strojn.
S-0805 Dr. MARIJAN IVANC,

univ.dipl.inž. strojn.
S-0806 IGOR OREŠNIK, univ.dipl.inž.

strojn.
S-0808 MARKO AVŠIČ, univ.dipl.inž.

strojn.
E-0962 ANDREJ FRIŠKOVEC,

univ.dipl.inž. rač.
E-0963 BOGDAN LEPAN, inž. elektr.
E-0964 BOJAN KASTELAN, univ.dipl.inž.

elektr.
E-0965 TEODOR FIŠER, univ.dipl.inž.

elektr.
E-0967 ANDREJ TELIČ, univ.dipl.inž.

elektr.
E-0968 DOMINIK NEMEC, univ.dipl.inž.

elektr.
E-0969 DEAN DEREANI, univ.dipl.inž.

elektr.
E-0970 ANDREJ PODLESEK, inž. elektr.
E-0972 TOMAŽ ZBAČNIK, univ.dipl.inž.

elektr.
E-0974 IDA URŠNIK, inž. elektr.
E-0976 VLADIMIR KOTERLE,

univ.dipl.inž. elektr.
E-0978 ALEŠ MAZEJ, univ.dipl.inž.

elektr.
E-0980 Mag. DUŠAN PUC, univ.dipl.inž.

elektr.
E-0982 IGOR ZABRIC, univ.dipl.inž.

elektr.
T-0419 ALOJZ CERJAK, inž. varstva pri

delu
T-0420 ANDREJ ŠPILER, inž. varstva pri

delu

Obrazložitev okrajšav:
EŠ – evidenčna številka inženirjev s sta-

tusom pooblaščenega inženirja,
A – številka v matični sekciji arhitektov,

urbanistov in krajinskih arhitektov,
G – številka v matični sekciji gradbenih

inženirjev,
S – številka v matični sekciji strojnih

inženirjev,
E – številka v matični sekciji elektro

inženirjev,
T – številka v matični sekciji inženirjev

tehnologov in drugih inženirjev,
PI – seznam pooblaščenih inženirjev,

ime in priimek, strokovni naziv,
Ljubljana, 4. 12. 1998

Inženirska zbornica Slovenije

Ob-8630
Rudnik živega srebra Idrija v zapiranju,

d.o.o., razpisuje

javno dražbo
za prodajo naslednjih nepremičnin:
1. Stanovanjska hiša v Idriji, Carl Jakoba

5, stoječa na parc. št. 1476, k. o. mesto
Idrija, ki obsega stavbišče v izmeri 96 m2 in
dvorišče v izmeri 79m2. Stanovanjska hiša
je poškodovana zaradi posledic rudarjenja
in nima uporabne vrednosti, zato vrednost
nepremičnine predstavlja le zemljišče. Z ozi-
rom na umirjanje terena, bo v prihodnosti
možna nadomestna gradnja.

Izklicna cena za nepremičnino znaša
300.000 SIT.

2. Stanovanjska hiša v Idriji, Vodnikova
12, stoječi na parc. št. 846, k. o. mesto
Idrija, ki obsega stavbišče v izmeri 100m2,
ter dvorišče, travnik in njivo v skupni izmeri
405 m2. Stanovanjska hiša je poškodovana
zaradi posledic rudarjenja in nima uporabne
vrednosti, zato vrednost nepremičnine pred-
stavlja le zemljišče. Z ozirom na umirjanje
terena, bo v prihodnosti možna tudi nado-
mestna gradnja.

Izklicna cena za nepremičnino znaša
600.000 SIT.

3. Stanovanjska hiša v Idriji, Platiševa 7,
stoječa na parc. št. 1522, k. o. mesto Idri-
ja, ki obsega hišo v izmeri 71 m2, ter dvoriš-
če v izmeri 126 m2. Uporabna tlorisna povr-
šina stanovanjskih prostorov znaša 152 m2.
K nepremičnini spada tudi garaža in drvarni-
ca ter dvorišče na parc. št. 1535 iste k. o.,
v skupni izmeri 87 m2. Stanovanjska hiša je
poškodovana zaradi posledic rudarjenja,
vendar bi jo bilo mogoče z določenimi grad-
benimi posegi vzpostaviti v varno in uporab-
no stanje, zlasti po letu 2006, ko se bo
teren po končanih konsolidacijskih delih v
rudniku umiril.

Izklicna cena za nepremičnino znaša
3,325.000 SIT.

4. Stanovanjska hiša v Idriji, Platiševa 9,
stoječa na parc. št. 1523, k. o. mesto Idri-
ja, ki obsega hišo v izmeri 86 m2 ter dvoriš-
če v izmeri 97 m2. Uporabna tlorisna površi-
na stanovanjskih prostorov znaša 124 m2.
Stanovanjska hiša je poškodovana zaradi
posledic rudarjenja, vendar bi jo bilo mogo-
če z določenimi gradbenimi posegi usposo-
biti za bivanje, zlasti po letu 2006, ko se bo
teren po končanih konsolidacijskih delih v
rudniku umiril.

Izklicna cena za nepremičnino znaša
1,150.000 SIT.

Javna dražba za vse nepremičnine bo v
četrtek, 7. 1. 1999 ob 10. uri, v sejni sobi
(soba št. 16/II), v upravni stavbi Rudnika
živega srebra Idrija v zapiranju, d.o.o., Ar-
kova 43.

Na javni dražbi lahko sodelujejo vse prav-
ne in fizične osebe, pri čemer morajo prav-
ne osebe predložiti izpisek iz sodnega regi-
stra, fizične pa potrdilo o državljanstvu Re-
publike Slovenije. Udeleženci dražbe mora-
jo plačati varščino v višini 10% od izklicne
cene na žiro račun 52020-601-13705 –
Rudnik živega srebra Idrija v zapiranju,
d.o.o. in pred pričetkom dražbe predložiti
dokaze o plačilu. Neuspelemu dražitelju bo
varščina vrnjena v osmih dneh po opravljeni
dražbi.

S kupcem – najboljšim ponudnikom bo
sklenjena kupoprodajna pogodba v osmih
dneh po opravljeni javni dražbi. Preostali
del kupnine mora kupec plačati v devetde-
setih dneh po opravljeni dražbi. Če najboljši
ponudnik ne bo sklenil pogodbe v določe-
nem roku, oziroma ne bo pravočasno plačal
kupnine, se šteje, da se odstopi od nakupa,
oziroma se pogodba šteje za razdrto. Varš-
čina v tem primeru ostane prodajalcu.

Vse stroške v zvezi s prenosom lastniš-
tva (stroške cenitve, prometni davek, stroš-
ke overovitve, stroške vpisa v zemljiško knji-
go in drugo) nosi kupec.

Interesenti si lahko nepremičnine ogle-
dajo vsak delovni dan med 10. in 12. uro,
po predhodnem dogovoru z vodjo splo-
šno-kadrovske službe, pri katerem lahko do-
bite tudi morebitne druge informacije, oseb-
no ali po telefonu 73-811, int. 202 (Likar).

Rudnik živega srebra Idrija
v zapiranju, d.o.o.

Ob-8629
Z dnem 13. 11. 1998 je bil sprejet sk-

lep o začetku likvidacijskega postopka druž-
be S & H Proizvodno montažno podjetje,
d.o.o., Kozana 89A, 1356 Dobrovo.

Likvidacijski upravitelj Debenjak Iztok,
poziva upnike da prijavijo svoje terjatve v
roku tridesetih dni od dneva te objave, na
naslov Debenjak Iztok, Kozana 89A, 1356
Dobrovo.

Likvidacijski upravitelj
Debenjak Iztok

Ob-8786
Dne 1. 12. 1998 je bil v sodnem regi-

stru na podlagi sklepa skupščine Iskre Elek-
troliti, d.o.o., Mokronog, z dne 12. 11.
1998, vpisan začetek redne likvidacije druž-
be. Za likvidacijskega upravitelja je imeno-
van Tibor Šimonka, Mala Čolnarska 9b,
Ljubljana.

Upnike pozivamo, da v roku 30 dni od
dneva objave tega obvestila v Uradnem listu
RS, prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu
upravitelju na naslov: Iskra Elektroliti, d.o.o.,
Mokronog – v likvidaciji, Stari trg 36, 8230
Mokronog.

Iskra Elektroliti, d.o.o.,
Mokronog – v likvidaciji
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Št. 41-64/20 Ob-8687
Cestno podjetje Kranj, družba za vzdrže-

vanje in gradnjo cest, d.d., preklicuje štam-
piljko oglate oblike z napisom CESTNO
PODJETJE KRANJ, družba za vzdrževanje
in gradnjo cest, d.d. Vzdrževanje mehaniza-
cije.

Ob-8688
Odvetnik Zorko Benedičič, Trg svobode

10, Tržič, preklicuje 1 štampiljko pravokot-
ne oblike s poševnimi črkami z naslednjo
vsebino: ODVETNIK ZORKO BENEDIČIČ,
Trg svobode 10 – p. p. 79, 4290 TRŽIČ.

Št. 6063/98 Ob-8784
Univerza v Mariboru, Visoka zdravstvena

šola Maribor, Žitna ulica 15, preklicuje in-
deks študenta 1. letnika Ficko Matjaža, št.
indeksa 30007166 in študentko 1. letnika
Serec Petro, št. indeksa 30008932.

Ob-8755
Avtoprevoz Zasavje Trbovlje, d.o.o., v

stečaju, Vodenska 50, 1420 Trbovlje, št.
0001371/31, preklicuje licence nasled-
njih vozil: 1. Mercedes-Benz 1827, LJ-
3058 T, 2. Iveco 240 E 42, LJ 3284 R, 3.
Iveco 260-32 AH, LJ-B3833, 4. TAM 170
T 14, LJ-C4522, 5. TAM 260 T 26 B,
LJ-L1574.

A.K.CO d.o.o., Jurčičeva 8, Maribor,
preklicuje priglasitveni list, opr. št.
065-0322, izdan 1. 1. 1995 na ime Pernat
Borut. m-2663

Bratkovič Zvonka, Gor. Brezovica 26,
Šentjernej, preklicuje priglasitveni     list,
opr. št. 038-1901-96. g-85004

CITROEN SLOVENIJA, Ul. 15. maja 18,
Koper, preklicuje izjavo o ustreznosti    vozi-
la št. 1054651-A. g-85001

Celcer Ivan, Stolni vrh 51, Maribor, pre-
klicuje priglasitveni list, opr. št.
064-5295/97. m-2672

Cotelj Helena, Mošnje 14/a, Radovljica,
preklicuje priglasitveni list, opr.   št.
44-21/93, izdan 4. 1. 1995, mat. št. obra-
ta 5165616. g-85331

Gomivnik Diana, Sp. Selnica 84, Selni-
ca ob Dravi, preklicuje priglasitveni    list,
opr. št. 068-0591/96. m-2593

Granfol Ernest, G. Maistra 8, Murska
Sobota, preklicuje obrtno dovoljenje in  od-
ločbo o obrtnem dovoljenju, št.
469/0577/00-46/1995, izdala OZS, 6. 3.
1995. g-85040

Horvat Antonina, Hrvatini 148, Ankaran,
preklicuje odločbo o obrtnem      dovoljenju,
št. 017469/2037/00-27/1995, izdano 6.
3. 1995. g-85005

JILA, Lahovče 81, Cerklje na Gorenj-
skem, preklicuje štampiljko pravokotne
oblike, z vsebino “JILA” CESTNI TOVORNI
PREVOZ IN POSREDNIŠTVO, IGOR JAG-
ODIC  S.P., LAHOVČE 81, 4207 CERK-
LJE, TEL. 064 421 718. s-85072

Lesnina Gramex d.d., Šmartinska 106,
Ljubljana, preklicuje štampiljko z       napi-
som Lesnina Gramex d.d. Ljubljana, Šmar-
tinska c. 106, označena je s       številko 6.
s-85032

Novljan Jože, s.p., Nova vas 6, Višnja
Gora, preklicuje priglasitveni list,   opr. št.
09-0187/94, izdan 1. 6. 1994. s-85085

Pezdirec Jože, Božakovo 10, Metlika,
preklicuje priglasitveni list, opr. št.
34-0365/96. g-85311

Reisman Dušan, Nova ulica 5, Ceršak,
preklicuje priglasitveni list, opr. št.
065-0281/94, izdan leta 1994. m-2674

Ribič Renato, Staneta Severja 1, Mari-
bor, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
065/0384/95. m-2599

Rožič Jožef, Ciringa 2a, Zg. Kungota,
preklicuje priglasitveni list, opr. št.
064-988/94. m-2678

Saražin Darko, Šalara 25, Koper, prekli-
cuje obrtno dovoljenje, št.
16317/0054/00-27/1995, izdano 6. 3.
1995. g-85169

Saražin Darko, Šalara 25, Koper, prekli-
cuje odločbo o obrtnem dovolenju, št.
016317/0054/00-27/1995. g-85230

Strmljan & CO, Jablaniške Laze 1 a,
Šmartno pri Litiji, preklicuje zavarovalno po-
lico,   št. 00101135008, izdala Zavaroval-
nica Slovenica. p-85117

Šakanović Zlatko, Na jami 1, Ljubljana,
preklicuje štampiljko pravokotne      oblike,
z vsebino “KROVSTVO-KLEPARSTVO, HID-
RO IN TERMO IZOLACIJA, SAVLJE 50A,
1113 LJUBLJANA. s-85150

Škrinjar Ana, Tomšičeva 1b, Slovenska
Bistrica, preklicuje priglasitveni list,opr. št.
50-0231/94, izdan leta 1994. m-2676

Umer Valter, Krožna c. 71, Koper, pre-
klicuje priglasitveni list. g-85309

Urek Jožef, Svečina 18, Zg. Kungota,
preklicuje priglasitveni list, opr. št.
065-0190/94. m-2532

Vohar Viktorija, Meljski dol 13, Maribor,
preklicuje priglasitveni list, opr. št.
064-4826/96. m-2591

Avgustinović Pranjo, Sp. Brežnica 13,
Poljčane, potni list št. AA 676798,     izdala
UE Slovenska Bistrica. p-85046

Bajc David, Studeno 70, Postojna, oseb-
no izkaznico št. 9641. p-85043

Bačac Jasna, Bizantova ul. 15, Medvo-
de, potni list št. AA 289794. s-85243

Beganović Brusli, Gunceljska c. 1, Ljub-
ljana, potni list št. BA 556176, izdala UE
Ljubljana. s-85098

Belcl Ana, Globoko št. 57/a, Globoko,
potni list št. AA 134630, izdala UE     Ljuto-
mer. p-85305

Beširevič Benjamin, Beblerjev trg 10,
Ljubljana, potni list št. BA 853011,    izdala
UE Ljubljana. s-85334

Biserčič Savali, Nanoška ul. 3, Ljublja-
na, potni list št. BA 737843, izdala UE Ljub-
ljana. s-85046

Božič Srečo, Na jami 7, Ljubljana, potni
list št. BA 378812, izdala UE     Ljubljana.
s-85125

Bratina Matej, Kokaljeva 8, Ljubljana,
potni list št. BA 443112. s-85042

Bregar Franc, Marokova 1, Moravče,
potni list št. AA 364894, izdala UE      Dom-
žale. s-85133

Bregar Klavdija, Marokova ul. 1, Morav-
če, potni list št. BA 686666, izdala UE Dom-
žale. s-85131

Bregar Vera, Marokova 1, Moravče, pot-
ni list št. AA 961725, izdala UE Domžale.
s-85132

Brenčič Janez, Krožna pot 8/b, Vrhnika,
potni list št. AA 561790. s-85299

Ciglič Ivanka, Zajčje Dolje 1 A, Kočevje,
potni list št. AA 631942. g-85262

Cimermančič Ivan, Jurna vas 28, Novo
mesto, potni list št. BA 869797, izdala  UE
Novo mesto. s-85197

Cvelbar Aleša, Zavrh 9/f, Šmartno pod
Šmarno goro, osebno izkaznico št. 488.
s-85203

Črnič Peter, Semiška c. 4 a, Črnomelj,
potni list št. BA 600604. p-85013

Črtalič Bojan, Dolenjska c. 262/a, Ljub-
ljana, potni list št. AA 677236, izdala UE
Ljubljana. s-85039

Devetak Niko, Cankarjkeva 6, Nova Go-
rica, potni list št. BA 711657. g-85351

Dovgan Irena, Via Donizetti 35, Italija,
potni list št. AA 537840, izdala UE  Ljublja-
na. s-85289

Drab Kristjan, Stopiče 69, Novo mesto,
potni list št. BA 738477. s-86062

Drnjač Roman, Kozjanska ulica 7, Sev-
nica, potni list št. BA 272191, izdala UE
Sevnica. s-85138

Fabiani Emira, Snakovška cesta 16, Tr-
žič, potni list št. BA 748157, izdala UE Tr-
žič. p-85298

Fabiani Igor, Snakovška cesta 16, Tržič,
potni list št. BA 394325, izdala UE  Tržič.
p-85299

Fabrizio Filipič Neda, Grčna 10, Nova
Gorica, potni list št. AA 550181, izdala UE
Nova Gorica. g-85141

Fabrizio Filipič Neda, Grčna 10, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico št. AI
63315, izdala UE Nova Gorica. g-85144

Felc Uroš, Črni vrh 114, Črni vrh, potni
list št. BA 105859. p-85012

Gaber Frančišek, Verje 32, Medvode,
osebno izkaznico št. 72217. s-85185

Gabrijelčič Živa, Gradnikove brigade 59,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico,št.
AI 90758. g-85279

Geršič Jožica, Razgor 21, Vojnik, potni
list št. AA 567175, izdala UE Celje.
p-85048

Gligorević Petra, Cankarjeva cesta 1, Tr-
žič, potni list št. BA 223343, izdala UE Tr-
žič. p-85306

Gorjup Franchi Terezija, Dantejeva 31,
Piran, potni list št. AA 511306. s-85304

Grojzdek Zofija, Ljubljanska 84, Domža-
le, osebno izkaznico št. 80286. s-85088

Hevka Andrija, Nanoška 3, Ljubljana,
potni list št. AA 761794, izdala UE     Ljub-
ljana. s-85127

Hevka Ivan, Nanoška 3, Ljubljana, potni
list št. BA 478350, izdala UE     Ljubljana.
s-85128

Izgubljene listine
preklicujejo

Potne listine in osebne izkaznice
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Horvat Andrej, Trstenjakova 51, Murska
Sobota, potni list št. AA 542451,      izdala
UE Murska Sobota. p-85303

Horvat Petra, Hrvatini 19, Ankaran, potni
list št. AA 205308, izdala UE Koper. s-85320

Hunjek Željko, Dolenjska c. 244, Ljub-
ljana, potni list št. AA 315268, izdala  UE
Ljubljana. s-85044

Iršič Sergej, Vilenska c. 31, Radizel,
Orehova vas, potni list št. AA 21532,  izdala
UE Maribor. p-85045

Jagodic Igor, Lahovče 81, Cerklje na
Gorenjskem, potni list št. AA 704445,    iz-
dala UE Kranj. s-85071

Japelj Izidor, Tržaška cesta 501, Ljublja-
na, osebno izkaznico št. 109343. s-85211

Jelen Marija, Breg pri Polzeli 13 a, Ža-
lec, potni list št. AA 832510. p-85114

Jordan Marjetka, Šmartno ob Paki 93,
Šmartno ob Paki, potni list št. AA
234864, izdala UE Velenje. p-85028

Jurkin Lidija, Jareninski vrh 38, Jareni-
na, osebno izkaznico št. 48033. m-2580

Kavčič Ana, Bernikova ul. 11, Medvode,
potni list št. BA 187743, izdala UE    Ljublja-
na. s-85156

Khan Gizela, Šempeter v Savinjski dolini
34, Žalec, potni list št. AA 578874, izdala
UE Žalec. p-85312

Klemenc Samo, Pokopališka pot 10, Na-
klo, potni list št. AA 406257, izdala UE
Kranj. s-85192

Knap Teodor, Kosova 5, Maribor, oseb-
no izkaznico, št. 46694. p-85167

Knific Janez, Zgornja Besnica 69, Zgor-
nja Besnica, potni list št. AA 800885,  izda-
la UE Kranj. s-85207

Kožuh Marko, Ljubeljska 19, Ljubljana,
potni list št. AA 586834, izdala UE    Ljublja-
na. s-85177

Kodrič Bruno, Ul. bratov Babnik 93,
Ljubljana, potni list št. AA 454434. s-85357

Kokalj Vojko, Zasip, Sebenje 70, Ra-
dovljica, potni list št. AA 830973. g-85350

Kolman Frančišek Jožef, Ulica 25. maja
33, Litija, potni list št. AA 234731,  izdala
UE Litija. p-85002

Korbar Lučka, Savska c. 4, Lesce, potni
list št. AA 118698. g-85261

Korenjak Peter, Podsabotin 11 A, Koj-
sko, maloobmejno prepustnico, št. AI
87244. g-85277

Kostačević Zdenka, Jakčeva 13, Ljub-
ljana, potni list št. AA 602566. s-85038

Kraševec Gašper, Brodarjev trg 6, Ljub-
ljana, potni list št. BA 813701, izdala UE
Ljubljana. p-85039

Krištof Alojzij, Sajenice 6, Mirna, potni
list št. BA 406459. s-85274

Lackovič Branko, Terdegovci 13, Sv. Ju-
rij, potni list št. AA 941827, izdala UE Gor-
nja Radgona. p-85307

Lazarevič Lazo, Toplarniška 13, Ljublja-
na, potni list št. AA 594718. s-85363

Leban Igor, Pavšičevo naselje, Nova Go-
rica, potni list št. BA 777636. g-85348

Lekše Bernarda, Rimska c. 9, Ljubljana,
potni list št. AA 828217, izdala UE   Ljublja-
na. s-85355

Lovrin Ivan, Balinarska pot 4, Ljubljana,
potni list št. AA 870265, izdala UE Ljublja-
na. s-85272

Lukežič Joško, Med ogradami 7, Sol-
kan, maloobmejno prepustnico AI 20417,
izdala UE Nova Gorica. s-85195

Mahič Jasna, Brodarjev trg 13, Ljublja-
na, potni list št. BA 662866, izdala UE Ljub-
ljana. s-85202

Maver Viktorija, Zg. Velka 76a, Zg. Vel-
ka, potni list št. AA 194484, izdan 11.6.
1992 pri SO Pesnica. m-2603

Mikulan Vilma, Milčinskega ulica 7, Ce-
lje, potni list št. BA 273399. p-85011

Miljković Zoran, Ul. Pinka Tomažiča 3,
Sežana, maloobmejno prepustnico, št.
AI011213. p-85115

Možina Jože, Pobreška c. 9, Maribor,
potni list št. AA 911604. p-85119

Modlic Irena, Razkrižje št. 21, Ljutomer,
potni list št. AA 364157, izdala UE Ljuto-
mer. p-85301

Mrkulić Damir, Podlubnik 153, Škofja
Loka, potni list št. BA 714818, izdala UE
Škofja Loka. s-85114

Mulej Konrad, Trubarjeva ul. 54, Celje,
potni list št. AA 837193, izdala UE   Celje.
p-85304

Murn Ana, Trata I/3, Kočevje, potni list
št. AA 349765, izdala UE Kočevje.
g-85145

Nahtigal Klara, Skaručna 5, Vodice, pot-
ni list št. BA 626926. s-85364

Oder Darja, Selo 11 D, Vodice, potni list
št. AA 215781. s-85228

Ozmec Gorazd, Branoslavci št. 22/a,
Ljutomer, potni list št. BA 91614, izdala UE
Ljutomer. p-85042

Pahor Vesna, Renče 32, Renče, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 116439.
g-85353

Pavić Branko, Kardeljev trg 9, Velenje,
potni list št. BA 614472, izdala UE   Vele-
nje. p-85313

Pejovič Tomo, Pod hribom 12, Ljublja-
na, potni list št. BA 800060, izdala UE
Ljubljana. s-85041

Perhavec Vojko, Livada 11, Ljubljana,
potni list št. AA 63781. s-85367

Petek Igor, Kovinarks aul. 16, Celje, pot-
ni list št. AA 835495, izdala UE     Celje.
p-85044

Plasaj Miha, Jakčeva 40, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 522295, izdala UE      Ljublja-
na. s-85083

Podstenšek Kristina, Šentjanž pri Dravo-
gradu 114, Dravograd, potni list št.
BA282073, izdala UE Dravograd. p-85036

Pogelj Luka David, Celovška 287, Ljub-
ljana, potni list št. AA 215037, izdala  UE
Ljubljana. s-85283

Popit Domen, Turnovše 15, Vrhnika, pot-
ni list št. BA 634805, izdala UE     Vrhnika.
s-85068

Prodanovič Rebeka, Bresterniška ul.
227, Bresternica, potni list št. BA
849034. p-85116

Pucelj Matjaž, Avgustinčičeva 23, Ljub-
ljana, potni list št. AA 716957, izdala UE
Ljubljana. s-85201

Pupis Marko, Tomaj 29, Dutovlje, potni
list št. BA 539006, izdala UE Sežana.
p-85302

Radakovič Nina, Petrovičeva 27, Ljub-
ljana, potni list št. BA 708539. s-85057

Režek Darja, Ul. S. Žagarja 37, Radovlji-
ca, potni list št. BA 608497, izdala  UE
Radovljica. g-85034

Saiti Bajram, Limbuška cesta 26, Lim-
buš, potni list št. BA 535568, izdala UE
Maribor. p-85040

Simjanov Aleksander Saša, Župančiče-
va ulica 23, Kranj, potni list št. BA
469735. p-85113

Slavec Irena, Komen 3, Komen, potni
list št. AA 982323. p-85112

Smonkar Saša, Komanova 41, Ljublja-
na, potni list št. BA 738090. s-85050

Soban Katarina, Gradnikove brigade 29,
Nova Gorica, potni list št. BA 449334.
g-85349

Sodec Tomaž, Ul. Marka Šlajmerja 36,
Ljubljana, potni list št. BA 735118. s-85059

Starčevič Marija, Kovinarska c. 7, Kam-
nik, potni list št. AA 538293, izdala UE Kam-
nik. s-85206

Starčič Andrija, Spodnje Škofije 66/k,
Škofije, potni list št. AA 950548,     izdala
UE Koper. g-85302

Stegovec Justina, Gosposka 10, Ljub-
ljana, potni list št. AA 872948, izdala UE
Ljubljana. s-85190

Stojanovič Ljubica, Študentovska 13,
Ljubljana, potni list št. BA 828888. s-85297

Stojanovič Milenko, Študentovska 13,
Ljubljana, potni list št. BA 813960. s-85296

Stojanovič Mladen, Študentovska 13,
Ljubljana, potni list št. BA 813959. s-85298

Suljić Jasmin, Trg francoske revolucije
7, Ljubljana, potni list št. BA      521081,
izdala UE Ljubljana. s-85287

Šakanović Zlatko, Na jami 1, Ljubljana,
potni list št. BA 286758, izdala UE   Ljublja-
na. s-85149

Šantek Miloš, Gubno 1, Lesično, potni
list št. AA 236773, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. p-85049

Šelj Marjeta, Gregorčičeva ulica 27 a,
Ajdovščina, potni list št. BA 216152.
g-85263

Šest Jožef Ludovik, Kunaverjeva 12,
Ljubljana, osebno izkaznico št. 91215.
s-85270

Tarabay Makram, Kovačičeva 24, Ko-
per, maloobmejno prepustnico, št. AI
25179. g-85354

Tojnko Aleksander, Grobelce 29, Sveti
Štefan, potni list št. AA 073720. p-85109

Trivundža Milan, Kidričeva c. 28, Kranj,
potni list št. BA 748886, izdala UE  Kranj.
s-85187

Trivundža Mira, Kidričeva c. 28, Kranj,
potni list št. AA 575062, izdala UE   Kranj.
s-85188

Trivundža Miroslav, Kidričeva c. 28,
Kranj, potni list št. BA 774512, izdala  UE
Kranj. s-85189

Trivundža Obrad, Kidričeva c. 28, Kranj,
potni list št. BA 638871, izdala UE  Kranj.
s-85186

Trišić Mara, Mazovčeva pot 11, Ljublja-
na, osebno izkaznico št. 6543. s-85084

Trpin Judita, Tržaška 92, Logatec, oseb-
no izkaznico, št. 98040. s-85269

Veljič Veronika, Jezerska 43, Srbija, pot-
ni list št. AA 534226, izdala UE     Ljubljana.
s-85151

Vižintin Vesna, Polje cesta X 15, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 4419. s-85286

Voglar Gorazd, Dražen vrh 7, Zg. Velka,
potni list št. BA 518253, izdan 13. 9.1995
pri SO Pesnica. m-2507

Wondra Mojmir, Žaucerjeva ulica 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 130972.
s-85275
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Završnik Andrej, Strunjan 40/a, Piran,
potni list št. AA 200712, izdala UE    Piran.
s-85319

Zemljič Jerica, Dražen vrh 29, Sv. Ana v
Slovenskih go, osebno izkaznico št.
11701, izdala UE Lenart. m-2700

Zobarič Andrej, Mostec št. 27, Dobova,
potni list št. BA 597318, izdala UE    Breži-
ce. p-85050

Ahej Tomaž, Hrastovec 21/A, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
24927. p-85194

Amrož Igor, Aleševa ul. 9, Limbuš, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 91448,
izdala UE Maribor. m-2568

Antolinc Gregor, Ciril Metodova 4, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.110301, izdano 13. 9. 1996 pri SO Ma-
ribor. m-2613

Arko Andrej, Dupleška c. 41, Maribor,
indeks Srednje trgovske šole Maribor,   iz-
dan leta 1998. m-2508

Arnuš Branko, Roška 19, Dolenjske To-
plice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10928, izdala UE Novo mesto. g-85315

Arvaj Marija, Britof 25, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1066219, reg.
št. 46049, izdala UE Kranj. g-85012

Arzenšek Amalija, Zalog pod Uršulo 3,
Dramlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6345. p-85015

Babin Črnko Mirjana, Ul. Vita Kraigherja
20, Maribor, vozniško dovoljenje,    kat.
BGH, št. 96636. m-2545

Babič Marjan, Petelinjek 8, Loče pri Polj-
čanah, certifikat za prevoz nevarnih snovi,
št. 7033, izdan 3. 4. 1998 pri MNZ.
m-2698

Babič Matilda, Brengova 28, Cerkve-
njak, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
8631, velja od 16. 8. 1993 do 16. 8. 2003.
m-2650

Babič Tadeja, Vrtna 8, Murska Sobota,
spričevalo 1. letnika Frizerske šole v  Mari-
boru. m-2693

Badnević Salim, Kalonova 2, Maribor,
diplomo, izdana leta 1983. g-85020

Begiž Ferhat, Zolajeva 12, Maribor, za-
ključno spričevalo IKŠ Maribor, izdano  leta
1971. m-2610

Benedik Jasmin, Toma Zupana 5, Na-
klo, Alpetourovo vozovnico, št. 929141.
g-85170

Benedičič Roman, Mlakarjeva 73, Šen-
čur, izkaz o uspehu in vedenju (spričeva-
lo)OŠ Šenčur, izdano 25. 6. 1987.
g-85022

Benko Tatjana, Zvirče 33, Tržič, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8335,iz-
dala UE Tržič. g-85103

Benčič Simon, Razgled 31, Piran, za-
ključno spričevalo Srednje ekonomske in
družboslovne šole Koper, izdano leta 1996.
g-85090

Berger Jože, Cesta 4. julija 46, Krško,
vozniško dovoljenje, kat.ABFGH, št.   4925.
p-85177

Bešlagić Sanjin, Cesta v mestni log 70,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
22527. s-85065

Bizjak Marija, Golnik 146, Golnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
18178,reg. št. 347, izdala UE Kranj.
g-85310

Božič Tina, Šolska 11, Portorož, vozniš-
ko dovoljenje, kat. B, št. 12066,     izdala
UE Piran. g-85183

Bole Aleš, Lukovica pri Domažalah 15,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1245357, št. reg. 33262. s-85260

Bolčevič Mirko, Ul. Kirbiševih 6, Mari-
bor, vpisni list za čoln, št.
02/03-1683/90-97, izdan 6. 8. 1990,
čoln Elan 013M, motro suzuki 40, reg. št.
čolna KP 3109. m-2590

Bostič Marjan, Strau, Avstrija, delovno
knjižico. s-85130

Bravič Vida, Andričeva ulica 18, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,   št. S
296723, št. reg. 10944. s-85282

Bračko Majda, Bukovec 113, Zg. Pol-
skava, zaključno spričevalo Frizerske šole v
Mariboru, izdano leta 1983. m-2627

Bračun Gorazd, Pot za stran 9, Brezovi-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12747, izdala UE Vrhnika. s-85352

Brecl Peter, Pirnatova 56, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 95550, iz-
dano 9. 11. 1992 pri SO Maribor. m-2630

Bremež Sonja, Tržaška cesta 121, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.S
481652, reg. št. 39425, izdala UE Ljublja-
na.

Breznik Nadja, Sv. Tomaž 1 E, Sveti To-
maž, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21993, izdala UE Žalec. g-85326

Breznik Saša, Podgorje 53/a, Podgor-
je, spričevalo SŠ Slovenj Gradec, ekonom-
skešole, za šolsko leto 1995/96. g-85092

Brglez Vinko, Na griču 9, Maribor, spri-
čevalo o zaključnem izpitu      Elektrogospo-
darskega šolskega centra, Poklicne elektro
šole Maribor, izdano   leta 1978. m-2587

Bricelj Tibor, Primožičeva ulica 44, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gostinske šole v Ljubljani, izdano leta 1975.
s-85021

Brulc Janko, Velike Brusnice 83, Uršna
Sela, spričevalo o zaključnem izpitu   Sred-
nje šole Tehniških in zdravstvene usmeritve
v Novem mestu, izdano leta    1992.
s-85250

Brumen Brigita, Ribniška ul. 12, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
67134, izdala UE Maribor. m-2576

Budimir Aleksandra, Belokrajnska 42,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,  št.
102459, izdano 27. 5. 1994 pri SO Mari-
bor. m-2505

Buka Marino, Livade 28, Izola, zavaro-
valno polico 1-AO-01, št. 0593705.
g-85016

Buljubašič Lejla, Ul. 28. maja 61, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
36064. s-85294

Caf Franc, Zg. Duplek 37/b, Sp. Du-
plek, spričevala vseh razredov OŠ Voličina,
za leta 1960 do 1968. m-2666

Casar Jožef, St. Rozmana 15, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 8594.
p-85311

Caznik Samo, Bezenškova 32, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
38512, izdano 20. 9. 1994 pri UE Mari-
bor. m-2531

Ceglar Maša, Oražneva 6, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 33214.
s-85086

Cipot Aleš, Tešanovci 5, Moravske To-
plice, vozniško dovoljenje št. 32750.
g-85007

Cipot Andreja, Tišina 4/b, Tišina, vozniš-
ko dovoljenje, kat. B, št. 34317,    izdala
UE Murska Sobota. p-85069

Čarni Urška, Jakčeva 8, Ljubljana, dijaš-
ko mesečno vozovnico, št. 030731.
s-85030

Čebašek Ksenija, Voklo 2/b, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
272153, reg. št. 30250, izdala UE Kranj.
g-85097

Čelan Boris, Ul. bratov Brglez 34, Pra-
gersko, vozniško dovoljenje, kat. BGH,  št.
12116, izdano pri SO Slovenska Bistrica.
m-2651

Čižič Boris, Prušnikova ul. 30, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGHF, št.  59720,
izdano 5. 5. 1992 pri UE Maribor. m-2668

Čižmešija Marija, Bilje 142a, Renče, voz-
niško dovoljenje. g-85099

Čibej Robert, Abramova ulica 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
161671, S 971289, izdala UE Ljubljana.
s-85052

Čop Anja, Bičkova 16, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1115867,   reg.
št. 47275, izdala UE Kranj. g-85014

Črnčec Albina, Gorkega 6, Maribor, za-
ključno spričevalo Trgovske šole, izdano le-
ta 1978 v Mariboru. m-2688

Čukić Jelena, Parižlje 97, Braslovče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
285689, izdala UE Žalec. p-85030

Čurin Metkior, Kajuhova uliva 44, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 892437, št. reg. 108999. s-85003

Damir Topolko, Plečnikova 5, Maribor,
delovno knjižico, št. 443803. m-2548

Detiček Petra, Novake 42, Poljčane, za-
ključno spričevalo Srednje trgovske     šole,
izdano leta 1996 v Mariboru. m-2597

Devič Slavica, Drapšinova 28, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 38402,izda-
la UE Celje. p-85038

Didanovič Vojko, Dergomaška ulica 47,
Ljubljana, diplomo o opravljeni         specija-
licaji na področju Otorinolaringologije, izda-
na leta 1997. g-85246

Diemat Franc, Cankarjeva ul. 14, Le-
nart, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
83, izdano 10. 1. 1992 pri SO Lenart.
m-2645

Dobnikar Uroš, Ivo Lola Ribarja 16, Slo-
venska Bistrica, vozniško dovoljenje,  kat.
GBH, št. 15840, izdano 20. 4. 1974 pri
SO Slovenska Bistrica. m-2607

Dolenc Peter, Rožna dolina, C. IX/45/a,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
21801. s-85066

Dominik Marko, Levstikova 13, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.     99708,
izdano 20. 7. 1993 pri SO Maribor.
m-2606

Dominko Ksenija, Lackovega odreda 9,
Limbuš, spričevalo 3. in 4. letnika      Srednje
šole za farmacijo in zdravstvo v Ljubljani, za
šolska leta 1994/95 in 1995/96. m-2636

Donko Anton, Gorkega ul. 39, Maribor,
zaključno spričevalo 3. letnika ŽEŠ v   Mari-
boru, izdano leta 1957. m-2562

Druge listine
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Dorner Antonija, Karnerjeva 16, Maribor,
zaključno spričevalo Šole za blagovnipro-
met - smer prodajalec in zaključno spriče-
valo Srednje komercialne šole     Maribor,
izdano leta 1981 in 1989. m-2702

Dr. Marjan Jožef, Rogovska 7, Novo me-
sto, maturitetno spričevalo Zobotehnične
šole v Ljubljani. g-85253

Dragar Štefan, Preska nad Kostevnico
7, Šmartno pri Litiji, delovno knjižico.
s-85308

Dragaš Sašo, Trg talcev 8, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 15962,  iz-
dala UE Kamnik. s-85266

Draksler Karmen, Mavčiče 112, Mavči-
če, Alpetourovo vozovnico, št. 928764.
g-85338

Edelsbruner Nada, Flisova 79, Hoče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
102990,izdano 29. 7. 1994 pri UE Mari-
bor. m-2680

Eferl Igor, Mariborska 29, Selnica ob
Dravi, spričevalo 3. letnika SERŠ,     izdano
leta 1994 v Mariboru. m-2662

Erkej Branko, Laporje 120, Laporje, voz-
niško dovoljenje, št. 14048. g-85240

Fajmut Nataša, Javornik 32, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 13718, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-85233

Farkaš Jože, Kranjčeva 53, Lendava,
spričevalo 4. letnika in spričevalo o     za-
ključnem izpitu Srednje tehnične šole v Len-
davi, izdani leta 1980. g-85176

Favento Sonja, Naldinijeva 9, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 21307,  iz-
dala UE Koper. g-85339

Fazlić Sanel, Studenec 12, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 6723.
s-85341

Fele Mirjam, Gotska 11, Ljubljana, dijaš-
ko mesečno vozovnico, št. 56. s-85245

Feračič Rebeka, Kersnikova c. 15, Ve-
lenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
18805. p-85201

Ferbežar Anica, Veliki vrh pri Šmarju 3,
Šmarje Sap, vozniško dovoljenje,
kat.BFGH, št. 5488. s-85256

Ferfolja Emil, Stritarjeva 8, Koper, voz-
niško dovoljenje, št. 119735. g-85239

Ferlež Tatjana, Novo polje cesta IV 26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.  BGH,
št. S 689641, št. reg. 689919. s-85027

Ferlinc Robert, Kamniška graba 25,
Kamnica, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 72696, izdano 18. 6. 1994 pri UE Mari-
bor. m-2510

Filej Marjan, Stražunska 26, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.     81157,
izdano 23. 7. 1997 pri SO Maribor.
m-2633

Fičor Višnja, Krištofova 12, Ljubljana, di-
jaško izkaznico, izdala  Gimnazija  Poljane.
s-85166

Flajsinger Jože, Gvajčeva 15, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.    8769,
izdano 30. 9. 1992 pri UE Maribor. m-2629

Funtek Mateja, Koseskega 1, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 3375.
s-85064

Gajer Boštjan, Geršakova 6, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 109652,iz-
dano 3. 5. 1996 pri UE Maribor. m-2634

Galunić Veljko, Belokrajnska 36, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.

83147, izdano 27. 1. 1992 pri SO Mari-
bor. m-2534

Gantar Andrej, Ljubljanska cesta 96,
Šmarje Sap, izjavo o usreznosti vozila,  št. A
0214634. s-85234

Gašpar Natalija, Sp. Škofije 158, Škofi-
je, vozniško dovoljenje, kat. B, št.   23345.
s-85015

Gašperin Miha, Begunje 69, Begunje,
Alpetourovo vozovnico št. 522688.
g-85089

Gašperič Ankica, Naselje Borisa Kidriča
3, Metlika, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 851910, št. 4896, izdala RNZ Metli-
ka. g-85316

Gerbajs Vesna, Medetova ul. 6, Kranj,
letno spričevalo 1. letnika, za šolsko  leto
1989/90. g-85337

Gerbec Franc, Kremenica 5/A, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 141840, izdala-
Zavarovalnica Slovenica. s-85301

Gerdej Domen, Zg. kraj 4, Prevalje, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 15552,  izda-
la UE Ravne na Koroškem. g-85336

Gergeta Violeta, Hudourniška pot 2, Izo-
la, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 71,
izdala UE Izola. g-85109

Glamočić Miter, letonjeva 4, Maribor, de-
lovno knjižico. m-2658

Glinšek Janez, Arnače 1, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 17436.
p-85192

Glojek Nataša, Paška vas 10, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
24908. p-85208

Golnar Manja, Dalmatinska 43, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje živilske šole v
Mariboru, poklic živilski delavec v slaščičar-
ni, izdano za šolsko leto 1997/98. m-2681

Gomašek Cvetka, Arbajterjeva ul. 2, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.  37827,
izdala UE Ptuj. g-85314

Gombač  Sebastjan, Mala Kostrevnica
30, Šmartno pri Litiji, vozniško      dovolje-
nje, kat. ABGH, št. S  773339, reg. št.
8869, izdala UE Litija. s-85267

Gorič Bojan, Borova vas 16, Maribor,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za
glasbeno vzojo, št. 32/84, izdla Republiški
komite za vzgojo in            izobraževanje v
Mariboru, leta 1994. m-2569

Gorjanc Sonja, Boletina 17, Ponikva,
spričevalo o zaključnem izpitu ekonomske
šole pri DDU Univerzum, št. 18/2, izdano
23. 12. 1980. g-85312

Gorjup Franchi Terezija, Dantejeva 31,
Piran, vozniško dovoljenje, kat. BGH,  št.
6349, izdala UE Piran. s-85305

Gornik Marija, Tržaška cesta 405, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,   št. S
246744, št. reg. 147070. s-85002

Govekar Stane, Vnajnarje 19, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika in maturitetno  spriče-
valo Srednje lesne tehnične šole, izdani leta
1981. s-85076

Gržinič Neda, Omahnova 22, Ljubljana,
študentsko izkaznico št. 31013370,      iz-
dala FTN - Oddelek za farmacijo. s-85069

Grad Marjeta, Vodovodna cesta 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.S
971316, reg. št. 29454, izdala UE Ljublja-
na. s-85158

Granda Robert, Dobruška vas 38, Škoc-
jan, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
29168, izdala Občina Novo mesto. g-85006

Grebenc Iztok, Maroltova ulica 8, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,   št. S
389835, reg. št. 173754, izdala UE Ljub-
ljana. s-85139

Gregorič Katarina, Ul. Molniške čete 15,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,št.
3590. s-85359

Gregorović Anita, Senčna pot 14, Porto-
rož, dijaško mesečno vozovnico, št.
23318. s-85281

Greif David, Gosposvetska 20, Maribor,
diplomo Srednje naravoslovne šole,     izda-
no leta 1990 v Mariboru. m-2653

Grižon Pia, Litostrojska 13, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 3903.
s-85124

Gril Barbara, Cesta na Dobrovo 65, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, št. 44760.
p-85035

Grojzdek Zofija, Ljubljanska 84, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S676235, reg. št. 19330, izdala UE Dom-
žale. s-85087

Grujčič Ana, Rogoška c. 69, Miklavž,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
62339,velja od 28. 3. 1994 do 28. 3.
2004. m-2598

Gubenšek Andrej, Ul. Arnolda Tovornika
4, Maribor, zaključno spričevalo III.  letnika
3. gimnazije, izdano leta 1998 v Mariboru.
m-2649

Hafner Ana-Marija, Ljubljanska cesta
20a, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 781, izdala UE Kamnik. s-85356

Hajdenkumer Anica, Bevkova ul. 1, Ma-
ribor, delovno knjižico. m-2550

Hajdinjak Mario, Usnjarska ul. 1, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
110877, izdano 20. 11. 1996 pri SO Mari-
bor. m-2677

Hamer Alenka, Sp. Velka 11, Zg. Velka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.     9484,
izdano 24. 10. 1994 pri SO Pesnica.
m-85057

Hameršak Darinka, Stojnci 4 b, Markov-
ci, spričevalo o končani OŠ Gorišnica.
m-2575

Hatunšek Dragan, Partizanska 24, Op-
lotnica, spričevalo o zaključnem izpitu
ŠCBP Maribor, izdano leta 1976. m-2686

Hebar Miran, Livadna 24, Orehova vas,
zaključno spričevalo Gradbene tehnične  šo-
le, poklic gradbeni tehnik, izdano leta 1983.
m-2646

Hecl Peter, Hotinja vas 140a, Orehova
vas, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št.70992, izdano 19. 5. 1994 pri SO Mari-
bor. m-2618

Herega Viktor, Glinškova 15, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
19725, izdano 29. 1. 1992 pri UE Mari-
bor. m-2621

Hlade Jurij, Jedlovnik 3, Zgornja Kungo-
ta, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH,   št.
2287, izdano 5. 8. 1992 v Pesnici. m-2673

Hohkraut Damjan, Ulica Bratov Učakar
100, Ljubljana, spričevalo o zaključnem  iz-
pitu Srednje gostinske šole v Ljubljani, izda-
no leta 1991. s-85254

Hojan Peter, Kavče 34/B, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 23877.
p-85195

Horvat Aleksandra, Markovičeva 17, Mari-
bor, zavarovalno polico, št.      00101208164,
izdala Zavarovalnica Slovenica. g-85241
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Horvat Anica, Kvedrova 4, Ptuj, izjavo o
ustreznosti vozila za prikolico A5   T.P.V.
Novo mesto, izdano 10. 10. 1996, št. izja-
ve 0195339, št. prik. ZY 2000 2000 A5
ST 3001720. m-2612

Horvat Borut, Andrejci 62, Martjanci, za-
varovalno polico. p-85008

Hočevar Roman, Dvorska vas 8, Velike
Lašče, dijaško mesečno vozovnico, št.
37085. s-85361

Hočevar Roman, Dvorska vas 8, Velike
Lašče, vozno karto 911-1996, izdal SAP.
s-85362

Hribernik Tanja, Zeče 52, Slovenske Ko-
njice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,   št.
7521. g-85107

Hrnčič Doroteja, Sladki vrh 16a, Sladki
vrh, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,št.
2213, izdano 18. 7. 1997 v Pesnici.
m-2696

Huber Bela, Grad 94, Grad, vozniško
dovoljenje, št. 1603119. g-85330

Hunjek Željko, Dolenjska cesta 244,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH,št. S 448927, št. reg. 165931.
s-85056

Huremovič Nina, Zaloška 98, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 31379.
s-85295

Ibrahimi Neđat, Jezdarska 19, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
65377, izdano 1. 7. 1993 pri SO Maribor.
m-2528

Ivančič Smiljana, Radvanjska 63, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
86427, izdala UE Maribor. m-2565

Jagrič Jernej, Gorjane 17b, Podsreda,
indeks Fakultete za strojništvo, št.
93431498. m-2608

Jankovec Tadej, Tržaška c. 270 c, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
2856. s-85300

Janušić Metka, Zgornje Gameljne 55/b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.    BGH,
št. S 612654, reg. št. 45732, izdala UE
Ljubljana. S-85073

Janžekovič Branko, Plečnikova 6, Mari-
bor, spričevalo 1. in 2. letnika SKSMŠ   Ma-
ribor, za leta 1984/85 in 1985/86, smer
obdelovalec kovin in upravljalec    strojev.
m-2589

Japelj Izidor, Tržaška cesta 501, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
811602, reg. št. 112608, izdala UE Ljub-
ljana. s-85212

Jelen Marija, Šalek 91, Velenje, zaključ-
no spričevalo Gimnazije. g-85307

Jeraj Mojca, Blatna Brezovica 79, Vrhni-
ka, spričevalo 8. razreda OŠ Ivan     Cankar,
izdano leta 1994. s-85043

Jezernik Helena, Črnova 57, Velenje, in-
deks EPF Maribor, št. 81504396. m-2540

Juhart Leopoldina, Malotinje 12, Zgor-
nja Ložnica, spričevalo 1. in 2. letnika Go-
stinske šole v Mariboru. m-2689

Jurančič Ervin, Gubčeva 15, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 54321,iz-
dano 11. 5. 1994 pri SO Maribor. m-2512

Juratić Mojca, Prisojna 81, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 94782,izda-
no 27. 7. 1992 pri SO Maribor. m-2525

Jurista Sergej, Vidičeva 7, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 93762,velja
od 31. 3. 1992 do 31. 3. 2002. m-2682

Juvančič Mojca, Celovška 108, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 33359.
s-85147

Kacijan Mirjana, Obrtniška 8, Orehova
vas, diplomo Srednje zdravstvene šole   Ma-
ribor, za šolsko leto 1980/81. m-2615

Kaisersberger Bojan, Divjakova ul. 13,
Miklavž na Dravskem pol, vozniško      dovo-
ljenje, kat. BGH, št. 92258, velja od 19. 6.
1996 do 2. 6. 2004. m-2687

Kancler Uroš, Ul. Pohorskega bataljona
29, Zgornja Polskava, maturitetno      spri-
čevalo Druge gimnazije Maribor, izdano leta
1997. m-2631

Kante Jurij, Vrbanska 95, Kamnica, di-
plomo Srednje kmetijske šole v Mariboru,
smer kmetijski tehnik, izdana leta 1987.
m-2665

Kapun Mladen, Črešnjevec 97, Sloven-
ska Bistrica, spričevalo o zaključnem     izpi-
tu Srednje strojno tehnične šole Maribor,
izdan leta 1982. m-2586

Karabašiž Elvis, Čenžekova 1, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 12963.
s-85248

Karlatec Oskar, Cigaletova ulica 5, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-85025

Karner Jože, Slatinski dol 20, Zgornja
Kungota, zavarovalno polico, št.
00101120545, izdala Zavarovalnica Slove-
nica. g-85252

Karner Stanislav, Cesta 8. maja 5, Bre-
zovica, zaključno spričevalo ŽIŠ, izdano le-
ta 1976. m-2632

Kastelic Branko, Šentvid pri Stični 123,
Šentvid pri Stični, vozniško        dovoljenje,
kat. BGH, št. 13292, izdala UE Grosuplje.
s-85134

Keranovič Donald, Igriška ul. 19 a, Mari-
bor, zaključno spričevalo 4. gimnazijev Ru-
šah, letnik 1996. m-2539

Kitak Stanislav, Lackova 179a, Limbuš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.     13411,
izdano 1. 6. 1993 pri UE Maribor. m-2626

Klampfer Filip, Trate 51, Zgornja Velka,
delovno knjižico, št. 13909. m-2547

Klampfer Filip, Trata 51, Zgornja Velka,
diplomo SKSMP, letnik 1989. m-2537

Klanjšček Marko, Cankarjeva 13, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje. g-85102

Klanjčar Janja, Grabe 34, Središče ob
Dravi, dijaško mesečno vozovnico, št.
7694. s-85063

Klanke Kristijan, Popovci 1 a, Ptujska
gora, dijaško mesečno vozovnico, št.
15711. s-85255

Klarič Ivica, Dolnje Ložine 31, Stara cer-
kev, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,št.
168. g-85313

Klemenc Samo, Pokopališka pot 10, Na-
klo, študentsko izkaznico št. 22035230,
izdala FŠ. s-85193

Klinc Roman, Zg. Hoče 29c, Hoče, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. 70717,
izdano 23. 6. 1994 pri SO Maribor.
m-2690

Klofutar Peter, Stagne 19, Tržič, delov-
no knjižico. g-85325

Klopčič Lana, Klemenova ul. 102, Ljub-
ljana, dijaško izkaznico, izdala       Gimnazija
Poljane. s-85221

Kmet Živa, Cesta Ceneta Štuparja 3,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
1242. s-85215

Knežević Vladimir, Baredi 18, Izola, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št.     4044,
izdala UE Izola. g-85094

Knehtl Maša, Jenkova 24, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 115169,
izdano 30. 9. 1998 pri UE Maribor. m-2509

Knez Darja, Solčava 59, Solčava, delov-
no knjižico, reg. št. 11893, ser. št.
118113, izdala SO Mozirje 14. 10. 1987.
p-85020

Knez Lidija, Titova 36, Slovenska Bistri-
ca, zavarovalni polici št. AO 142138  in AO
142190. g-85019

Koželj Rok-Tomaž, Topniška ulica 70,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
S 1190027, reg. št. 214581, izdala UE
Ljubljana. s-85199

Kobal Boštjan, Višnje 20a, Col, spriče-
valo o zaključnem izpitu, spričevalo 4. letni-
ka in letno spričevalo, poklic lesarski teh-
nik. g-85091

Kocjančič Andrej, Frenkova 5, Pobegi,
zaključno spričevalo OŠ, za šolsko leto
1992/93. g-85173

Kodrič Ana, Pot na Hreše 7/c, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 1299.
s-85082

Kogovšek Borut, Tovarniška 29, Loga-
tec, dijaško mesečno vozovnico, št. 2414.
s-85280

Kokol Helena, Mele 28, Radenci, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 10185,     iz-
dala UE Gornja Radgona. g-85108

Kolar Gvidon, Sarajevska ul. 2, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.  38203,
velja od 25. 2. 1993 do 25. 2. 2003.
m-2519

Kolarič Barbara, Ul. 17. julija 10, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,   št.
102502, izdano 1. 6. 1994 pri UE Mari-
bor. m-2706

Kolarič Primož, Ul. 17. julija 10, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.91764, izdano 26. 4. 1996 pri UE Mari-
bor. p-85138

Kološa Jožef, Mlekarniška 2, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
70414, izdano 2. 11. 1994 pri UE Mari-
bor. m-2513

Konda Rebeka, Trpinčeva 84, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija    Polja-
ne. s-85081

Kontler Lea, Jocova 40, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 6494,     iz-
dano 19. 2. 1997 pri UE Radlje ob Dravi.
m-2637

Kopecky Adolf Marjan, Jakčeva ulica 39,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.  BGH,
št. S 813016, št. reg. 108989. s-85026

Kopše Herman, Žetale 10, Žetale, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 16220,
izdala UE Ptuj. g-85105

Kordiš Uršula, Črna vas 280, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija   Polja-
ne. s-85121

Korošec Boris, Vodnikov trg 5, Maribor,
indeks SKSMŠ, izdan leta 1986 v       Mari-
boru. m-2520

Korošec David, Mala čolnarska ul. 4/f,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.   BGH,
št. S 1213665, reg. št. 196937, izdala UE
Ljubljana. s-85216

Korošec Helena, Preglov trg 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1214736,
reg. št. 221970, izdala UE Ljubljana. s-85101
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Korošec Janja, Tolsti vrh 45, Mislinja,
spričevalo 2. letnika. s-85175

Koselj Boris, Blejska Dobrava 78, Blej-
ska Dobrava, vozniško dovoljenje, kat.
BGH. g-85120

Koser Erazem, Moravče pri Gabrovki
109/a, Gabrovka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1049507, izdala UE Ljubljana.
s-85184

Kotlušek Boris-Andrej, Mala vas pri Gro-
supljem 37, Grosuplje, vozniško        dovo-
ljenje, št. 14764, izdala UE  Grosuplje.
s-85200

Kovač Aleš, Brdce 3a, Dol pri Hrastniku,
indeks št. 93434392, izdala Visoka   grad-
bena šola Maribor, Podružnica Celje.
m-2654

Kovačevič Živko, Dugo polje, Bih, za-
ključno spričevalo Srednje železničarske
šole v Mariboru, izdano leta 1987. m-2684

Kovše Damjan, Oražnova ul. 6, Ljublja-
na, zavarovalno polico št. 582923, izdala-
Zavarovalnica Adriatic. s-85213

Kozamernik Damjan, Cesta na ključ 20,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,   št.
11304. s-85225

Košar Zala, Šimekova 27, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 112439,
izdano 23. 7. 1997 pri SO Maribor.
m-2695

Košar Zala, Šimekova 27, Maribor, štu-
dentsko izkaznico št. 20970116. m-2705

Košič Damjan, Banovci 2/d, Veržej, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH. g-85335

Kočnik Miran, Kozjak 82a, Mislinja, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 12266,iz-
dala UE Slovenj  Gradec. g-85110

Krajnc Konrad, Svečane 20, Sladki vrh,
končno spričevalo OŠ Sladki vrh. m-2638

Krajnc Rajko, Dobrna 7 B, Dobrna, voz-
niško dovoljenje, št. 18598. p-85016

Krajnc Saša, Skorba 57a, Ptuj, spriče-
valo Kmetijske tehnične šole Ptuj, izdanole-
ta 1994. m-2533

Kramberger Simon, Gačnik 63, Pesni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 9229,
izdano 19. 7. 1994 pri SO Pesnica.
m-2518

Kramberger Stanko, Cesta XIV. divizije
11, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 42652, izdano 14. 12. 1994 pri UE
Maribor. m-2648

Kresnik Jelena, Nazorjeva ulica 9, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 30393. p-85185

Križman Aljoša, Na jami 7, 1000  Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.S
23332, št. reg. 180976. s-85259

Krivec Orce, Ob lazniškem potoku 70,
Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. BGH,   št.
88979, izdano 7. 4. 1995 pri UE Maribor.
m-2581

Kužnik Dominik, Gimnazijska cesta 15,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
10973, izdala UE Trbovlje. p-85308

Kuhar Alenka, Fluksova 4, Maribor, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje     tekstil-
ne šole Maribor, TESTŠ - tekstilni odsek,
izdano leta 1983. m-2604

Kunčič Iztok, Adamičeva 44, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 100725.
m-2572

Kupec Erika, Pohorska 41a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 98874,
izdano 19. 4. 1993 pri UE Maribor. m-2699

Kupčič Domen, Cogetinci 17, Cerkve-
njak, končno spričevalo Srednje gradbene
smeri - slikopleskar, izdano leta 1995 v Ma-
riboru. m-2704

Kuri Branko, Novinci 1, Vitomarci, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. 29424,
izdano v Ptuju. m-2667

Kurt Isajo, Zelena pot 15, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1192041, reg. št. 138908, izdala UE Ljub-
ljana. s-85118

Kurt Isajo, Zelena pot 15, Ljubljana, za-
varovalno polico št. 583504, izdala   Zava-
rovalnica Tilia. s-85119

Kuzna Janez, Žerovci 11, Apače, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 4139,
izdala UE Gornja Radgona. g-85010

Kušar Ana, Klopčičeva 4, Ljubljana, di-
jaško izkaznico št. 71793, izdala     Šubiče-
va gimnazija. s-85080

Kvas Simona, Ul. Prekomorskih brigad
62, Maribor, potrdilo o opravljenem    stro-
kovnem izpitu, izdal Zavod za šolstvo, leta
1991. m-2546

Ladašić Tihomir, Gosposvetska 89, Ma-
ribor, zaključno spričevalo SKSMŠ Mari-
bor,letnik 1990. m-2558

Lamovšek Tugomera, Ljubljanska c. 36,
Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje,    kat.
GH, št. 1444, izdala UE Grosuplje.
s-85062

Lavrinc Vincenc, Peče 16, Moravče, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
5579041, reg. št. 8164, izdala UE Domža-
le. s-85153

Lazarević Božo, Strmeckijeva 24, Ljub-
ljana, zavarovalno polico št. 040404928,
izdala Zavarovalnica Tilia. s-85029

Leban Marko, Sp. Bitnje 44, Žabnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S
1033140, št. reg. 23277, izdala UE Kranj.
g-85324

Lebar Matic, Kidričeva 93, Trzin, dijaško
mesečno vozovnico, št. 14169. s-85137

Lednik Uroš, Dalmatinova 10, Černelav-
ci, Murska Sobota, vozniško dovoljenje,
kat. BCEFG, št. 35232, izdala UE Murska
Sobota. p-85001

Legvart Jurček, Na poljanah 9, Maribor,
delovno knjižico serije A 0144249,    reg.
št. 14453, izdana 10. 4. 1989 v Občini
Maribor. m-2596

Lendvaj Katja, Borova vas 13, Maribor,
spričevalo 1. letnika I. gimnazije v   Maribo-
ru, za šolsko leto 1994/95. m-2710

Lepoša Dragica, Lucova 10, Petrovci,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 2434,iz-
dala UE Murska Sobota. p-85111

Leskovic Boštjan, Ul. Matije Blejca 10,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
12469, izdala UE Kamnik. s-85268

Lešnik Rosvita, Ul. Bratov Greif 9, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,   št.
45064, izdala UE Maribor. m-2566

Liccardo Karmen, Goriška 15a, Maribor,
delovno knjižico št. 1544, izdana leta 1992
pri UE Maribor. m-2656

Likar Sašo, Ul. 28. maja 51, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje šole    tehnič-
nih strok in osebnih storitev v Ljubljani -
smer mehanik, za šolsko leto1991/92.
g-85136

Lin Zongyong, Vrhovčeva 9, Ljubljana,
delovno knjižico. s-85210

Lipnik Sabina, Ruplova ul. 5 a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
110135. m-2560

Lipovšek Saška, Dobriša vas 20 B, Pe-
trovče, vozniško dovoljenje. p-85007

Logonder Anja, Hafnerjevo n. 69, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,  št.
25974, izdala UE Škofja Loka. s-85196

Lorbek Darinka, Pestike 1, Ptuj, spriče-
valo Srednje tekstilne stroke v      Mariboru,
izdano leta 1985. m-2600

Lorbek Mirjana, Starše 1, Starše, spri-
čevalo OŠ Starše, izdano leta 1983.
m-2679

Lorenzetti Tomaž, Bratov Hvalič 14, No-
va Gorica, vozniško dovoljenje, kat.    BGH,
izdala UE Nova Gorica. p-85108

Lovrec Aleksander, Peščeni vrh 35,
Cerkvenjak, zaključno spričevalo Srednje
šole za gostinstvo in turizem, letnik 1995.
m-2552

Lovše Mitja, Lackova 58, Lenart, indeks
Agronomske fakultete Maribor, št.
51016660. m-2570

Ločnikar Antonija, Štrekljeva 76, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
104871. m-2536

Lubi Vujčec Suzana, Prešernova 48,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.S 1068422, št. reg. 25830, izdala UE
Domžale. s-85229

Lubšina Ivan, Gabrje pri Dobovi 11, Do-
bova, dijaško mesečno vozovnico, št.
19020. s-85126

Lukač Krin, Vanganel 1/c, Koper, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 40343.
g-85112

Lukežič Joško, Med ogradami 7, Sol-
kan, vozniško dovoljenje, kat. BFGH.
g-85180

Lukman Jana, Cesta VI/2 B, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23323.
p-85200

Lutarič Saša, Staneta Rozmana 6, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 3164, izdala UE Murska Sobota.
p-85022

Magajna Bogdan, Bukovje 41, Postoj-
na, spričevalo  o zaključnem izpitu Srednje
tehniške in naravoslovne šole Postojna, iz-
dano leta 1991. s-85036

Mahmutović Denis, Ul. Bratov Vošnja-
kov 3, Celje, vozniško dovoljenje, kat. H,
št. 39505. p-85309

Majcen Anita, Belokranjska ul. 10, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.114815, izdano 3. 8. 1998 pri SO Mari-
bor. m-2622

Majcen Boštjan, Štirhovec 65, Šentilj,
zaključno spričevalo Srednje trgovske  šole
Maribor, za šolsko leto 1990/91. m-2655

Majcen Katarina, Brilejeva ul. 4, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH,   št. S
261872, reg. št. 128140, izdala UE Ljub-
ljana. s-85347

Majcen Rahela, Belokranjska 10, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
115144. m-2543

Majcenovič Sebastijan, Nikova ul. 3, Le-
nart v Slov. goricah, indeks Šolskega  cen-
tra za pošto, ekonomijo in telekomunikaci-
jo. m-2584

Majdič Samo, Kersnikova 22, Mengeš,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje      agroži-
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vilske šole, izdano leta 1997 in 1998.
s-85155

Maksimovič Igor, Zakotnikova 1, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 417.
s-85208

Makuc Nataša, II. prekomorske brigade
8, Koper, vozniško dovoljenje, kat. B,  št.
28805. g-85182

Mali Barbara, Šempeter 297, Šempeter
v Sav. dolini, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1005571, izdala UE Žalec. p-85121

Mali Sabina, Ul. Mileve Zakrajškove 9,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
60206. m-2561

Markovič Aleš, Rožna dolina c. VIII/14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.  BGH,
št. S 730614, reg. št. 134151, izdala UE
Ljubljana. s-85167

Mate Damjan, Lendavska 19/b, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 36894,   iz-
dala UE Murska Sobota. p-85034

Matič Milan, Hrvatini 95, Ankaran, spri-
čevalo OŠ Hrvatini, izdano 6. 7. 1968.
g-85028

Maver Aleš, Fram 78a, Fram, dijaško
mesečno vozovnico, št. 4791. s-85135

Medved Branko, Celjska 26, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št.9028, izdala UE Slovenj Gradec.
g-85111

Meglič Janja, Letališka c. 2, Orehova
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
114286, izdano 5. 5. 1998 pri SO Mari-
bor. m-2514

Meh Jože, Šercerjeva c. 11, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12371.
p-85204

Mehle Nataša, Ul. Pohorskega bataljona
139/a, Ljubljana, dijaško mesečno     vo-
zovnico, št. 30464. s-85067

Mehulić Nermina, Ig 441, Ig, dijaško me-
sečno vozovnico, št. 2206. s-85218

Melink Milena, Pod Lazami 142, Šem-
peter, vozniško dovoljenje. g-85236

Mergeduš Lidija, Sp. Gorica 25a, Pra-
gersko, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.106451, izdano 16. 11. 1995 pri SO
Maribor. m-2628

Mihelič Franc, Zg. Velka 53, Zgornja Vel-
ka, delovno knjižico, št. 48717. m-2544

Miličič Tanja, Štantetova 30, Maribor,
indeks št. 81448793, izdala EPF       Mari-
bor. m-2641

Miloševič Vladimir, Ul. ob progi 45, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
11157. p-85024

Mitovska Nada, Orehovlje 4, Miren, voz-
niško dovoljenje, kat. B. g-85106

Mitrovič Tjaša, Prušnikova 5, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 1286.
s-85140

Mojzes Josip, Levstikova 2, Piran, potr-
dilo o usposobljenosti za voditelja    čolnov,
št.01/05-1177/78 z dne 27.12.1978.
g-85235

Moškon Matjaž, Ul. 5. Prekomorske 17,
Ptuj, zaključno spričevalo Gostinske    šole,
izdano leta 1993 v Mariboru. m-2652

Munh Matjaž, Pot Sv. Antona 1, Idrija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1269111, št. reg. 10160, izdala UE Idrija.
p-85014

Muratović Mehmed, Cesta 1. maja 25,
Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. B,
št.6083, izdala UE Hrastnik. g-85095

Murekar Branko, Cezanjevci 22, Ljuto-
mer, zaključno spričevalo Elektro       gos-
podarske šole Maribor, izdano za šolsko
leto 1972/73. m-2579

Nadarevič Sedafa, Prehod 6, Tržič, spri-
čevalo 8. razred OŠ Heroja Bračiča     Tržič.
g-85322

Nemec Primož, Sedraž 3, Laško, zava-
rovalno polico št. 0526697. p-85026

Nenadić Marija, Mlinska pot 19, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1065412, št. reg. 210178. s-85358

Nikolič Velibor, 1. maja 16, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
12770, izdala UE Postojna. g-85317

Nonković Milena, Greenwiška 12, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
42527. m-2559

Novak Franjo, Trg Borisa Kidriča 5, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat.     ABCEF-
GH, št. 31235, izdala UE Maribor. m-2563

Novak Mateja Vake, Kopitarjeva 8, Mari-
bor, diplomo Pedagoške gimnazije - smer
vzgojiteljica, izdana leta 1989 v Mariboru.
m-2588

Novak Sebastijan, Borštnikova 45, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
95977, izdano 4. 1. 1993 pri UE Maribor.
m-2660

Nuhanović Enver, Litostrojska 31, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-85168

Obrez Jože, Mestni trg 19, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1138821, reg. št. 216104, izdala UE Ljub-
ljana. s-85227

Obreza Janez, Dragomerška cesta 66,
Brezovica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,št.
11276, izdala UE Vrhnika. s-85162

Omulec Aleksandra, Gortina 116, Muta,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7944,iz-
dala UE Radlje ob Dravi. p-85009

Ornik Matej, Arbajterjeva 5, Ptuj, vozniš-
ko dovoljenje, kat. GH, št. 37138,   izdala
UE Ptuj. g-85009

Osolnik Sebastjan, Na rebri 6/b, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 36643. p-85005

Osrajnik Nataša, Prisojna 2, Radlje ob
Dravi, diplomo Srednje tekstilne šole v
Mariboru, izdano leta 1993. m-2616

Ovsenik Janez, Zgoša 20, Begunje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH. g-85238

Ovčjak Vojko, Šercerjeva c. 15, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13968. p-85198

Ozimič Miran, Kraigherjeva ul. 7, Lenart,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 4233,
izdano 12. 4. 1996 pri SO Lenart. m-2619

Očko Franc, Kolodvorska 57, Sloven-
ska Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne kovinarske in lesne šole Sloven-
ska Bistrica, izdano leta 1977. m-2609

Pajić Ilija, Vrbina 7, Krško, indeks EPF
Maribor, št. 81490080. m-2571

Papež Peter, Višnje 32, Zagradec, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 14960,   iz-
dala UE Grosuplje. s-85344

Pavič Suzana, Povšetova ulica 63, Ljub-
ljana, obvestilo o uspehu pri maturi    Sred-
nje gradbene in ekonomske šole v Ljubljani,
izdano leta 1998. g-85115

Pavlovič Blanka, Homec, Bolkova 3 A,
Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 934485, št. reg. 82133, izdala UE
Domžale. s-85055

Pavšek Viktor, Miklošičeva 1/a, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1123620, reg. št. 7994. g-85327

Pavčič Boris, Mariborska ulica 17/a,
Ljubljana, izkaznico vojnega veterana,   št.
8871, izdana 26. 2. 1997. s-85174

Pecko Lidija, Predenca 7, Šmarje pri
Jelšah, indeks Kemijske fakultete v     Mari-
boru, št. 93410662. m-2585

Pečenković Samir, Bihać, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. S 1250360, reg.   št.
223966, izdala UE Ljubljana. s-85265

Peljakov Marko, Runkova 2, Ljubljana,
dijaško izkaznico št. 90693, izdala     SŠOF.
s-85204

Peršolja Mirela, Hum 30, Nova Gorica,
dijaško mesečno vozovnico, št. 24783.
s-85323

Petrović Nataša, Prol. brigad 64, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
89693, izdano 29. 6. 1994 pri UE Mari-
bor. m-2642

Petrovič Momčilo, Cesta v Šmartno 35,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem      izpitu
za poklic pomožni pek, izdal Cene Štupar.
s-85220

Pezdirc Peter, Krasinec 35, Gradac,
spričevalo, št. 13/68, izdala Poljedeljsko
živinorejska šola Turnišče-Ptuj. g-85232

Peček Danica, Vrhovci c XIV 9, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1108183, št. reg. 189319. s-85273

Pintarić Marjeta, Ilirska 2, Ljubljana, štu-
dentsko izkaznico št. 11960066,    izdala
Visoka šola za zdravstvo. s-85148

Pišek Bojan, Lovrenc 77a, Lovrenc na
Dravskem polju, indeks št. 81544118, iz-
dala EPF Maribor. m-2592

Pjevac Dušan, Rakičan, Cankarjeva ul.
11, Murska Sobota, vozniško dovoljenje,
št. 32377. g-85237

Planinšič Stanko, A. Marinšek 20, Lim-
buš, diplomo, št. 438 Srednje šole za    tr-
govsko dejavnost, izdana leta 1991.
m-2549

Plavec Dušan, Trubarjeva ul. 1, Ivančna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
13253, izdala UE Grosuplje. s-85217

Plazovnik Franc, Stari trg 24, Slovenj
Gradec, zavarovalno polico AO št.
140786, izdala Zavarovalnica Slovenica.
p-85018

Plesničar Vasja, Tržaška 47, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 15144.
s-85053

Pleško Matjaž, Velika vrata 7/r, Koper,
vozniško dovoljenje, št. 39925. g-85321

Podgornik Robert, Dragomelj 14, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1199678, reg. št. 32306, izdala UE Dom-
žale. s-85219

Podgoršek Marko, Kajuhova 28, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
14480. p-85183

Podobnik Anže, Goce Delčeva 24, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
34984. s-85123

Poglovnik Bojan, Zg. Dobrenje 25, Šen-
tilj v Slov. Goricah, vozniško         dovoljenje,
kat. BGH, št. 9220, izdano 15. 7. 1994 v
Pesnici. m-2644

Postružnik Mirko, Počenik 21, Jakobski
dol, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH,  št.
3380, izdala UE Pesnica. m-2577
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Potokar Sabina, Smoletova 12, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 32556.
s-85271

Potočar Marta, Dol. Kamence 81, Novo
mesto, indeks št. I-2478, izdala Srednja tek-
stilna in obutvena šola Kranj. g-85093

Pozderec Jožef, Hotiza 123, Lendava,
delovno knjižico, ser. št. 0237317.
p-85172

Prančberger Darinka, Zg. Ščavnica 71,
Sv. Ana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9411, izdano 17. 8. 1994 pri UE Lenart.
m-2521

Praznik Gašper, Ul. Juša Kozaka 1,
Ivančna Gorica, spričevalo 3. letnika
Srednje šole Josip Jurčič, izdano leta 1996.
s-85045

Primožič Ivan, Vrhovska c. 11, Sp. Du-
plek, vozniško dovoljenje, kat. ABGHF,   št.
106528, izdano 14. 1. 1998 pri SO Mari-
bor. m-2524

Primožič Marjan, Mali vrh 51, Šmartno
ob Paki, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,št.
3132. p-85203

Primožič Marko, Zgornje Gameljne 36a,
Ljubljana, spričevalo o zaključeni OŠ   To-
neta Čufarja, izdano leta 1993. s-85048

Primožič Marko, Kardeljev trg 10, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
4226. p-85202

Prosnik Franc, Nova ul. 37, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 35732,izda-
no 1. 7. 1994 pri UE Maribor. m-2669

Pukl Bojan, Trg 64, Prevalje, spričevalo
o končani OŠ Martin Konšak Maribor,  let-
nik 1983. m-2557

Pukl Saša, Ul. Arnolda Tovornika 17, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,  št.
82761, izdano 18. 11. 1992 pri SO Mari-
bor. m-2685

Pšeničnik Stanislav, Prvomajska 7, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.44222, izdano 11. 6. 1994 pri UE Mari-
bor. m-2639

Radić Andreja, Trg revolucije 2a, Trbov-
lje, zaključni izpit, izdan 21. 6. 1982in di-
plomo, izdano 25. 11. 1963 Gostinske šo-
le Zagorje ob Savi, izdano na ime Radić
Slavko. g-85024

Rajter Franc, Radmirje 71, Ljubno, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 7118,   izda-
la UE Mozirje. p-85047

Rajzman Jože, Selnica ob Muri 35a, Cer-
šak, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št.4818, izdano 10. 5. 1993 pri SO Pesni-
ca. m-2647

Rajšp Anton, Gorkega 18, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 29808,   iz-
dala SO Maribor. m-2643

Ratek Vinko, Kog 95, Kog, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, reg. št. 7615, izdalaUE
Ormož. g-85011

Režonja Marjana, Mala Polana 41, Veli-
ka Polana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
13536, izdala UE Lendava. p-85027

Rebernak Iztok, Ul. Ilije Gregoriča 18,
Miklavž, spričevalo 1. letnika SERŠ,  izdano
leta 1997. m-2683

Rebolj Ivan, Pece 18, Grosuplje, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. 20073,    izdala
UE Grosuplje. s-85075

Rebolj Janez, Pece 18, Grosuplje, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 6204,   iz-
dala UE Grosuplje. s-85074

Rems Borut, Krtina 87, Dob, vozniško
dovoljenje, kat. H, št. S  1004413, reg. št.
29241, izdala UE Domžale. s-85160

Rems Borut, Krtina 87, Dob, vozniško
dovoljenje, kat. H, št. S 1004413, reg.

Ren Jinhai, Župančičeva 9, Ljubljana,
osebno delovno dovoljenje, št.
0424479042. s-85049

Resnik Matej, Čebuljeva ul. 8, Komen-
da, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
18405, izdala UE Kamnik. s-85214

Riedl Edvard, Vorohova ul. 18, Bistrica
ob Sotli, vozniško dovoljenje, kat.   ABGH,
št. 1895, velja od 23. 9. 1992 do 23. 9.
2002. m-2708

Riedl Margareta, Vorohova ul. 18, Bistri-
ca ob Sotli, vozniško dovoljenje, kat.BGH,
št. 3999, velja od 8. 6. 1993 do 8. 6.
2003. m-2707

Rožman Aleksander, Spodnji Rudnik
II/3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1076282, reg. št. 211411, iz-
dala UE Ljubljana. s-85122

Robič Drago, Fram 179, Fram, vozniško
dovoljenje, kat. B, št. S 84222, reg.   št.
4265, izdala Občina Maribor. m-2617

Robnik Boris, Letonjeva 8, Maribor, de-
lovno knjižico. m-2515

Rudl Stanislav, Dantejeva 14, Izola, listi-
no, št. E-74, izdana 26.4.1994 pri  Prista-
niški kapetaniji Koper. g-85345

Rudolf Danica, Breg 59, Žirovnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1267646. g-85104

Ručigaj Uroš, Pelechova 79, Radomlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
355474, reg. št. 26731, izdala UE Domža-
le. s-85077

Ručigaj Manica, Sernčeva 3, Maribor,
zaključno spričevalo ŠCBP Maribor, izda-
noleta 1971. m-2624

Sagadin Boštjan, Zlatoličje 116, Starše,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
101354, izdano 5. 9. 1997 pri UE Mari-
bor. m-2709

Salobir Marjan, Suho 11, Dobje pri Pla-
nini, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.6057, izdala UE Šentjur. p-85021

Sarkić Dževad, Martinova ulica 69, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 0141683,iz-
dala Zavarolnica Slovenica. s-85258

Satler Ivan, Stanovšina 21, Podlehnik,
zaključno spričevalo Gradbenega      šol-
skega centra v Mariboru, poklic zidar, št.
78-76, izdano leta 1977. m-2670

Satler Slavko, Gozdna ul. 93, Hoče, de-
lovno knjižico št. 54077, izdana leta   1984.
m-2506

Seferović Senad, Pod vinogradi 31, Bi-
strica ob Dravi, zaključno spričevalo OŠ Jan-
ko Glazer Ruše, izdano leta 1995. m-2594

Senjur Darko, Adamičeva ul. 83, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
59652, izdano 27. 12. 1996 pri SO Mari-
bor. m-2701

Senčar Zvezdana, Hočevarjeva 8a, Ma-
ribor, indeks Vzgojno izobraževalnega      za-
voda Višnja gora in zaključno spričevalo -
tekstilni konfekcionar I, za leta1983 do
1985. m-2697

Sivka Matjaž, Kosovelova ul. 19, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,  št. S
323300, reg. št. 37961, izdala UE Ljublja-
na. s-85096

Skaza Dušan, Ul. heroja Staneta 22, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št.106739, izdano 29. 4. 1996 pri SO Ma-
ribor. m-2664

Skodič Helena, Račka cesta 17, Oreho-
va vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.111752, izdala UE Maribor. m-2567

Skubic Tatjana, Pod strahom 19, Škoflji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
228442, št. reg. 92412. s-85288

Slapar Magda, Pot na Polje 36, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.     3697,
izdala UE Tržič. s-85117

Slavinec Darko, Tomšičeva ulica 7, Len-
dava, vozniško dovoljenje, kat.        ABCDE-
FGH, št. 2281, izdala UE Lendava.
p-85174

Smrajc Anja, Mladinski dom Malči Belič
65, Ljubljana, dijaško mesečno      vozovni-
co, št. 16253. s-85061

Sovič Grišo, Mesarski prehod 3, Mari-
bor, spričevalo 1. letnika Srednje     trgov-
ske šole v Mariboru, šolsko leto 1993/94.
m-2541

Stanivukovič Dragana, Smrekarjeva 56,
Izola, zaključno spričevalo OŠ Vojka    Šmuc
Izola, za šolsko leto 1986/87. g-85178

Stankovič Tina, Rusjanov trg 10, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št.
13827. s-85047

Stojnić Miodrag, Gradišče 18/b, Vrhni-
ka, indeks Filozofske fakultete, št.
18980765, izdan leta 1998. s-85343

Stroj Miloš, Nova vas 22, Radovljica, Al-
petourovo vozovnico št. 518640, izdano na
ime Stroj Anja. g-85017

Sukič Renata, Bokrači 3, Puconci, voz-
niško dovoljenje, št. 30648. g-85329

Sušnik Mirko, Jenkova c. 11, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6545.
p-85206

Sušnik Pivk Urška, Zgornja Besnica 104,
Zgornja Besnica, indeks št. 3680,     izdala
Tekstilna fakulteta leta 1991 na ime Sušnik
Urška. s-85257

Svenšek Alojz, Šnoflova 10, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
100194. m-2551

Šabanović Mirza, Cesta 24. junija 74,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,   št.
7391. s-85223

Šelj Jože, Zagorje 60, Pivka, vozniško
dovoljenje, kat. F, št. 2415. p-85037

Šeško Marjan, Drapšinova 11, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu Šole za    pro-
dajalce, izdano leta 1983. p-85031

Šimunić Bojan, Reboljeva ulica 13, Ljub-
ljana, izjavo o ustreznosti vozila, št.A
1061354. s-85340

Šimunić Bojan, Reboljeva ulica 13, Ljub-
ljana, izjavo o ustreznosti vozila, št.A
1061359. s-85342

Širca Vanja, Krajna vas 35/a, Dutovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.    16545,
izdala UE Sežana. g-85013

Šket Valerija, Pristava 12, Trebnje, štu-
dentsko izkaznico št. 13453, izdala   Fakul-
teta za družbene vede. s-85157

Škripec Nada, Cesta zmage 33, Mari-
bor, zavarovalno polico, št. 1307032.
g-85244

Škrubej Igor, Praprotnikova 6, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
67030. m-2553
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Škvarič Miran, Markovičeva 13, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
110219, izdano 23. 7. 1996 v Mariboru.
m-2595

Šljivo Mujo, Koroška 41, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 66141,
izdano 30. 5. 1995 pri UE Maribor. m-2692

Šmalc Stane, Dolenji lazi 49, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.   902,
izdala UE Ribnica. s-85143

Šmid Božena, Prepuž 16, Zg. Ložnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11073.
g-85008

Šnopl Jože, Limbuška c. 26, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
32308, velja od 6. 10. 1995 do 7. 6. 2005.
m-2614

Šnopl Jože, Limbuška 26, Maribor, cer-
tifikat št. 7909, za voznika, ki prevaža ne-
varne snovi, izdan 12. 1. 1996 pri MNZ.
m-2623

Šon Mojca, Zabukovica 126, Griže, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1058018, izdala UE Žalec. p-85173

Španinger Bojan, Nadbišec 17, Voliči-
na, spričevalo Srednje lesarske šole v    Li-
mušu, za šolsko leto 1985/86. m-2527

Špeh Josip, Bresterniška graba 46, Bre-
sternica, vozniško dovoljenje, kat.    BFGH,
št. 659, izdano 27. 1. 1992 pri UE Mari-
bor. m-2703

Špindler Mihael, Kraigherjeva 1, Lenart
v Slov. goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 8639, velja od 15. 10. 1997 do
15. 10. 2007. m-2578

Štrucl Aleš, Hrastje 27, Limbuš, vozniš-
ko dovoljenje, kat. GH, št. 104755,    izda-
no 21. 3. 1995 pri UE Maribor. m-2601

Štrukelj Milena, Ramovševa ulica 1, Bo-
rovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12642, izdala UE Vrhnika. s-85194

Štumperger Karol, Rošnja 5d, Starše,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
15606, velja od 24. 2. 1993 do 23. 3.
2002. m-2582

Šuc Gregor, Ul. Marije Drakslerjeve 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.  ABGH,
št. S 543739, reg. št. 146937, izdala UE
Ljubljana. s-85333

Šušnjar Zoran, Rusjanov trg 8, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št.
16920. s-85222

Tahirovič Esmil, Seča 81a, Portorož, za-
varovalno polico 1-AO-01, št. 568939.
g-85171

Teršek Alenka, Goriška 12, Maribor, in-
deks EPF, št. 81345292. m-2573

Tisaj Monika, Poh. bataljona 41, Mari-
bor, indeks št. 81505333, izdala EPF     Ma-
ribor. m-2640/a

Tomažič Bojan, Dobropolje 12, Ilirska
Bistrica, dijaško mesečno vozovnico,
št.38199. s-85360

Tomažič Marko, Čelje 16, Prem, dijaško
mesečno vozovnico, št. 1790. s-85318

Tomsič Benjamin, Bilje 73, Renče, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH. g-85100

Tomšič Andrej, Gerbičeva 32, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 16475.
s-85079

Tomšič Franc, Kapalniška pot 1, Brezo-
vica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.S
1243815, št. reg. 62776. s-85054

Topolovec Stanislav, Prušnikova ul. 42,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat.    BCDE-

FGH, št. 43082, izdano 21. 10. 1993 pri
UE Maribor. m-2671

Toškan Borut, Dekani 53, Koper, delov-
no knjižico. g-85172

Trabe Albina, Zg. Selnica 24, Selnica ob
Dravi, zavarovalno polico, št.
00101135499, izdala Zavarovalnica Slove-
nica. g-85242

Tratnik Peter, Stantetova 60, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.    7901.
p-85207

Travica Milorad, Zolajeva 12, Maribor,
diplomo IKŠ Maribor, za šolsko leto
1984/85. m-2659

Trep Maksimiljan, Dupleški vrh 42, Sp.
Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,št.
19470, izdano 15. 3. 1998 pri UE Mari-
bor. m-2522

Treven Judita, Rovte 102, Rovte, dijaš-
ko mesečno vozovnico, št. 30964.
s-85129

Trontelj Blanka, Stranska pot III/18, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat.    BGH, št.
13912, izdala UE Grosuplje. s-85251

Tuk Peter, Kardeljev trg 2, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 28364.
p-85205

Turk Dominik, Ul. bartov Učakar 40,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Šentvid, izdano leta 1980.
s-85037

Turk Jure, Kamnik pod Krimom 134,
Preserje, dijaško mesečno vozovnico, št.
1758. s-85154

Turkovič Helena, Skolibrova 4, Ormož,
zaključno spričevalo Kmetijske šole v   Ptu-
ju, izdano leta 1996. m-2574

Tušek Marjan, Kajuhova 12, Bled, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH. g-85181

Uran Mateja, Prušnikova ul. 8, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
102742. m-2564

Uršič Tamara, Ziherlova 6, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S    482663,
reg. št. 194352, izdala UE Ljubljana.
s-85161

Vatovec Bogo, Rutarjeva ul. 3, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. 694600, izdala UE
Tolmin. g-85113

Vaupotič Leonida, Ul. Jožefe Lackove
1a, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
18241, izdala UE Ptuj. g-85179

Vegi Ljubo, Pivola 48c, Hoče, vozniško
dovoljenje, kat. BCDEFGH, št. 80650,   iz-
dano 14. 7. 1993, izdala UE Maribor.
m-2675

Verčkovnik Peter, Pesnica 70, Pesnica,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
4391, izdano 9. 4. 1996 pri SO Pesnica.
m-2529

Vesel Krasnqi, Koresova 6, Maribor, za-
varovalno polico, št. 101053872, izdala Za-
varolnaica Slovenica. g-85249

Večernik Martina, Vojašniška 6a, Mari-
bor, zaključno spričevalo OŠ Bratov      Po-
lančičev Maribor, izdano elta 1993.
m-2517

Vižintin Vesna, Polje cesta X 15, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH,   št. S
1251603, št. reg. 224236. s-85285

Vidmar Primož, Mesarski prehod 5, Ma-
ribor, spričevalo 3. letnika SKSMŠ      Mari-
bor, letnik 1992. m-2554

Vidovič Nina, Rašiška 6, Ljubljana, dijaš-
ko mesečno vozovnico, št. 6519. s-85306

Viher Aleksander, Ruška c. 31, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje prometne šole
Maribor, za šolsko leto 1990/91. m-2523

Viher Jožef, Irgoličeva 55, Hoče, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. 35020.
m-2542

Visnovič Franci, Kajuhova 13, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.     89862,
izdano 8. 12. 1994 pri SO Maribor.
m-2640

Vodopivec Aranka, Tičnica 2 b, Loga-
tec, dijaško izkaznico, št. 45499, izdala
Gimnazija Jožeta Plečnika v Ljubljani.
s-85023

Vodušek Zlatko, Flisova 69, Hoče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 77905,   iz-
dano pri SO Maribor. m-2691

Voglar Benjamin, Brunšvik 50, Rače,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 101560.
m-2555

Vogrin Marjeta, Cogetinci 43, Lenart,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8416.
m-2535

Vogrinec Martina, Hajdoše 25, Ptuj, spri-
čevalo II. letnika Srednje ekonomske  šole
Ptuj, za šolsko leto 1995/96. m-2611

Vogrinec Martina, Hajdoše 25, Ptuj, za-
ključno spričevalo Srednje ekonomske    šo-
le Ptuj, šolsko leto 1995/96. m-2556

Volk Matija, Kamniška 30, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 101934,
izdano 30. 5. 1996 pri UE Maribor. m-2661

Vujič Radmila, Ig 441, Ig, dijaško me-
sečno vozovnico, št. 3968. s-85031

Weinzerl Ludvik, Ul. A. Tovornika 6, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
12404, izdano 10. 11. 1992 pri SO Mari-
bor. m-2516

Wondra Mojmir, Žaucerjeva ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 353872. s-85276

Zadel Mojca, Bač 50 B, Knežak, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. S 1205051,
Izdala UE Ilirska Bistrica. s-85058

Zadnikar Mojca, Rusjanov trg 5, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št.
28454. s-85303

Zagernik Peter, Rogoška 26, Miklavž na
Dravskem pol, delovno knjižico št.     1770,
izdana leta 1993. m-2625

Zalokar Dušan, Kremberk 52, Lenart v
Slov. goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 5197, velja od 23. 6. 1994 do
23. 6. 2004, izdala UE Lenart. m-2526

Zaplotnik Jaka, Ulica Lojzeta Hrovata 9,
Kranj, indeks, št. 50001434, izdala  Teo-
loška fakulteta. s-85292

Zdešar Lilijana, Viška cesta 49 B, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu  Sred-
nje upravno administartivne šole v Ljubljani,
izdano leta 1984. s-85035

Zeljfi Hemeti, Ciril Metodova 3, Maribor,
zavarovalno polico, št. 00101120533,izda-
la Zavarovalnica Slovenica. g-85247

Zorman Marija, Preglov trg 1, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 36010.
s-85146

Zuber Dragoljub, Maistrova 4, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat.BGH, št.     11897.
p-85019

Zupanc Grega, Okrogarjeva 13, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
31590. p-85004
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Zupanec Viktorija, Stari trg 70, Makole,
indeks št. 61145171, izdala Pedagoška fa-
kulteta v Mariboru. m-2657

Zupančič Tatjana, Pod Knapovko 1, Ra-
deče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
4490, izdala UE Laško. p-85171

Zver Mojca, Na grivi 32, Dragomer, Bre-
zovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,  št.
13814, izdala UE Vrhnika. s-85078

Žagar Rok, Bezenškova 5, Celje, spri-
čevalo 1. in 2. letnika Lesne šole v     Limbu-
šu. m-2538

Žerovec Tea, Osek 20, Šempas, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. 41830, izdala-
UE Nova Gorica. g-85226

Žganjar Aleš, Klinja vas 16, Kočevje, voz-
niško dovoljenje, št. 12515. g-85231

Žgavc  Tanja, V mlinu 27, Šempeter,
končno spričevalo 4. letnika Srednje     tek-

stilne šole Maribor, izdano leta 1995.
p-85300

Žnidarič Jožef, Mlinska pot 13, Spodnji
Duplek, vozniško dovoljenje, kat.     BCF-
GH, št. 2760, velja od 11. 6. 1994 do 11.
6. 2004. m-2583

Žvižaj Ladislav, Zg. Hoče 13, Hoče, za-
ključno spričevalo avtomehanske šole v  Ma-
riboru, izdano leta 1972. m-2602
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