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Št. 756-259/95-74/96 Ob-506
Danica Veleska Miljavec, stalno pre-

bivališče: 5000 Nova Gorica, Gradnikove
brigade 49, je bila z odločbo Ministrstva za
pravosodje, št. 756-259/95-74/96 z dne
15.  1.  1999,  imenovana  za  sodnega 
tolmača  za  makedonski  jezik  za  ne-
omejen  čas  in  za  celotno  Republiko
Slovenijo.

Št. 756-61/98 Ob-507
Irena Ivelja, stalno prebivališče: 1000

Ljubljana, Metoda Mikuža 18, je bila z od-
ločbo Ministrstva za pravosodje, št.
756-61/98 z dne 15. 1. 1999, imenovana
za sodnega tolmača za italijanski jezik za
neomejn čas in za celotno Republiko Slo-
venijo.

Št. 756-121/97 Ob-508
Tatjana Križaj, stalno prebivališče: 6310

Izola, Ul. oktobrske revolucije 18/c, je bila
z odločbo Ministrstva za pravosodje, št.
756-121/97 z dne 15. 1. 1999, imenova-
na za sodnega tolmača za italijanski jezik za
neomejen čas in za celotno Republiko Slo-
venijo.

Št. 756-165/97 Ob-509
Rastko-Rafael Kozlevčar, stalno prebi-

vališče: 1000 Ljubljana, Bratov Učakar 56,
je bil z odločbo Ministrstva za pravosodje,
št. 756-165/97, z dne 15. 1. 1999, ime-
novan za sodnega tolmača za francoski in
španski jezik za neomejen čas in za celotno
Republiko Slovenijo.

Št. 756-28/94 Ob-510
Marija Vražić Tisaj, stalno prebivališče:

1262 Dol pri Ljubljani, Senožeti 94A, je
bila z odločbo Ministrstva za pravosodje,
št. 756-28/94 z dne 15. 1. 1999, imeno-
vana za sodnega tolmača za hrvaški jezik
za neomejen čas in za celotno Republiko
Slovenijo.

Postavitev
stalnega sodnega tolmača

Razglasi in objave

Št. 0302-18/03-028/2-99 Ob-504
V register političnih strank se pod zap.

št. 17, kjer je vpisana Liberalna demo-
kracija Slovenije, s kratico imena LDS,
vpiše sprememba statuta in programa poli-
tične stranke Liberalna demokracija Slo-
venije.

Register
političnih organizacij

Sodni register

CELJE

Rg-207114
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03767 z dne 20. 4. 1998 pri
subjektu vpisa RAZVOJNI CENTER IUP,
Inštitut za urejanje prostora, Ul. XIV. di-
vizije 14, Celje, d.o.o., sedež: Ulica XIV.
divizije 14, 3000 Celje, pod vložno št.
1/02961/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala z no-
vimi vložki in iz sredstev družbe, spremem-
bo dejavnosti in uskladitev s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti in z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št. 5516137
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Koželj-Resanovič Špela,

Polutnik Friderik, Romih Radovan, Žnidar-
šič Zdenka in Žnidaršič Zdenka, izstopili
20. 4. 1998, Križnik Jure, Celje, Taborje 4,
vstopil 1. 4. 1993, vložek 30.000 SIT, Gra-
bar Milan, Celje, Prežihova 58, vstop 1. 4.
1993, vložek 45.000 SIT, Žnidaršič Zden-
ka, Žalec, Ul. bratov Letonja 3, vstop 24. 4.
1991, vložek 168.750 SIT, Krajnc Tomaž
Emerik, Žalec, Podvin 19, vstop 1. 4. 1993,
vložek 75.000 SIT, Romih Radovan, Celje,
Oblakova 1, vstop 24. 4. 1991, vložek
168.750 SIT, Polutnik Friderik, Celje, Ce-
lovška 11, vstop 24. 4. 1991, vložek
168.750 SIT, Kocuvan-Polutnik Alenka,
Ljubljana, Ptujska 20, vstop 24. 4. 1991,

vložek 168.750 SIT, Presinger Smilja, Ce-
lje, Plečnikova 28, vstop 24. 4. 1991, vlo-
žek 168.750 SIT, Koželj-Resanovič Špela,
Celje, Veselova 16, vstop 24. 4. 1991, vlo-
žek 168.750 SIT, Domitrovič-Uranjek Dar-
ka, Petrovče, Arja vas 37/b, vstop 24. 4.
1991, vložek 168.750 SIT in Berlič Marjan,
Ptuj, Ul. 5. Prekomorske brigade 7, vstop
24. 4. 1991, vložek 168.750 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 20. 4. 1998: 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Pri dejavnosti K/74.12 vse, razen revi-
zijske dejavnosti.

Rg-300000
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01038 z dne 27. 10. 1998 pri
subjektu vpisa RAZVOJNI CENTER IUP,
Inštitut za urejanje prostora, Ul. XIV. di-
vizije 14, Celje, d.o.o., sedež: Ulica XIV.
divizije 14, 3000 Celje, pod vložno št.
1/02961/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št. 5516137
Dejavnost, vpisana 27. 10. 1998:

73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve, 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.

Dejavnost, izbrisana 27. 10. 1998:
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.

KOPER

Rg-212462
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01389 z dne 29. 10. 1998 pri
subjektu vpisa Rižanski vodovod Koper,
p.o., Acquedotto del Risano Capodistria,
p.r., sedež: Ul. 15. maja 13, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/00417/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz p.o. v d.o.o., spremembo firme, skrajša-
ne firme, družbenikov, osnovnega kapitala
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in vložkov ter spremembo in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5067782
Firma: JAVNO PODJETJE – AZIENDA

PUBLICA RIŽANSKI VODOVOD KOPER,
d.o.o. – s.r.l.

Skrajšana firma: Rižanski vodovod Ko-
per, d.o.o. – s.r.l.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 1.296,195.000 SIT.
Ustanoviteljice: Skupnost obalnih občin

Koper, izstopila 1. 9. 1998; Občina Izola,
Izola, Sončno nabrežje 8, vložila
262,090.629 SIT, Mestna občina Koper,
Koper, Verdijeva 10, vložila 672,336.346
SIT, Občina Piran, Piran, Tartinijev trg 3,
vložila 361,768.025 SIT – vstopile 1. 9.
1998, odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 29. 10. 1998: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 4100 Zbiranje, čišče-
nje in distribucija vode; 4521 Splošna
gradbena dela; 4524 Hidrogradnja in ure-
janje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 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; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
6024 Cestni tovorni promet; 73101 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 74201 Geodetsko, geološko, geo-
fizikalno, geokemično in drugo opazova-
nje, meritve in kartiranje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

Pod opr. št. Srg 1389/98 z dne 29. 10.
1998 se vpiše preoblikovanje družbe iz p.o.
v d.o.o., na podlagi družbene pogodbe z
dne 1. 9. 1998.

KRANJ

Rg-208118
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00630 z dne 6. 7. 1998 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA SIMON
JENKO, sedež: Ul. 31. divizije 7a, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/00140/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
oseb, pooblaščenih za zastopanje, s temile
podatki:

Matična št.: 5083192
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: rav-

natelj Kuralt Matjaž, razrešen 26. 9. 1996;
Škrlj Nevenka, Kranj, Ulica Gorenjskega
odreda 18, razrešena 12. 3. 1997 kot v.d.

ravnatelja in imenovana za ravnateljico, ki
zastopa šolo brez omejitev, in Planinšek Ru-
dolf, Kranj, Struževo 23a, imenovan 12. 3.
1997, ki zastopa šolo kot pomočnik ravna-
teljice.

Rg-208119
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01180 z dne 6. 7. 1998 pod št.
vložka 1/06246/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1316737
Firma: JERMAN IN JERMAN, trgovina

in storitve, d.n.o., Škofja Loka
Skrajšana firma: JERMAN IN JERMAN,

d.n.o., Škofja Loka
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 4220 Škofja Loka, Sorška ce-

sta 2
Ustanoviteljici: Jerman Grašič Nataša in

Jerman Greta, obe iz Škofje Loke, Sorška
cesta 2, vstopili 22. 6. 1998, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Jer-
man Grašič Nataša, in Jerman Greta, ime-
novani 22. 6. 1998, kot poslovodkinji za-
stopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 7. 1998: 1771
Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja ple-
tenih in kvačkanih oblačil; 1821 Proizvod-
nja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja dru-
gih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spod-
njega perila; 1824 Proizvodnja drugih obla-
čil in dodatkov, d.n.; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 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; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na 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; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
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; 6024 Cestni tovorni
promet; 80421 Dejavnost glasbenih in dru-
gih umetniških šol; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9261 Obratovanje športnih
objektov.

Rg-208120
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01086 z dne 3. 7. 1998 pri
subjektu vpisa QUICK, podjetje za turi-
stične, gostinske in trgovinske storitve,
d.o.o., Tržič, sedež: Cankarjeva 14,
4290 Tržič, pod vložno št. 1/01924/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme, družbenikov,
dejavnosti, zastopnikov in družbene pogod-
be ter povišanje osnovnega kapitala s temi-
le podatki:

Matična št.: 5460298
Firma: TOČKA, proizvodnja, trgovina

in turizem, d.o.o.
Skrajšana firma: TOČKA, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Tomazin Boris in Leban

Brigita, izstopila 28. 5. 1998; Tomazin Ana,
Tržič, Lom pod Storžičem 66, vstopila
28. 5. 1998, vložila 2,100.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tomazin Boris, razrešen 28. 5. 1998;
direktorica Tomazin Ana, imenovana 28. 5.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 7. 1998: 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2852 Splošna mehanična dela;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 3650 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 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; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52472 Trgovina na drobno
s časopisi, revijami; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
28. 5. 1998.

Rg-208123
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00727 z dne 2. 7. 1998 pri
subjektu vpisa ISKRATEL, telekomunika-
cijski sistemi, d.o.o., Kranj, sedež: Ljub-
ljanska c. 24a, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/00440/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5293162
Dejavnost, izbrisana 2. 7. 1998: 7310

Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 8042
Drugo izobraževanje.

Dejavnost, vpisana 2. 7. 1998: 22150
Drugo založništvo; 22220 Drugo tiskarstvo;
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22250 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 22330 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 65210 Finančni zakup (leasing);
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 73101 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 80421 Dejavnost glas-
benih in drugih umetniških šol.

Sprememba družbene pogodbe z dne
16. 5. 1997.

Rg-208125
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01207 z dne 2. 7. 1998 pri
subjektu vpisa AQUAWATT, podjetje za
proizvodnjo električne energije, Žirovni-
ca, d.o.o., sedež: Doslovče 45, 4274 Ži-
rovnica, pod vložno št. 1/05098/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo družbenika in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5795184
Ustanovitelj: Dolar Darka, izstop 30. 12.

1996; Dolar Ciril-Čiro, Žirovnica, Breg 135,
vstop 30. 12. 1996, vložek 9,094.537,27
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 2. 7. 1998: 4010
Oskrba z elektriko; 40101 Proizvodnja elek-
trike v HE; 40104 Prenos elektrike; 40105
Distribucija elektrike; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 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; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Rg-208127
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00858 z dne 2. 7. 1998 pri
subjektu vpisa ALPIS, Podjetje za trans-
prot, turizem in trgovino, d.o.o., sedež:
Gorenjesavska 13a, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/02381/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5509416
Osnovni kapital: 4,600.000 SIT
Ustanovitelj: Demšar Miha, Kranj, Za-

grajškova 46, vstop 20. 6. 1994, vložek
4,600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-208128
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00902 z dne 2. 7. 1998 pri
subjektu vpisa MERCATOR – SORA, kme-

tijsko gozdarska zadruga, z.o.o., sedež:
Trg svobode 2, 4226 Žiri, pod vložno št.
1/05271/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo tipa osebe, pooblašče-
ne za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5142377
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pe-

čelin Karmen, Žiri, Pot v Goropeke 7, razre-
šena 30. 6. 1997 kot v.d. direktorja in ime-
novana 1. 7. 1997 za direktorico, ki zasto-
pa zadrugo brez omejitev.

Rg-208130
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00124 z dne 2. 7. 1998 pri
subjektu vpisa NIMBUS, Agencija za gra-
fiko in ekonomsko propagando, Kranj,
d.o.o., sedež: Kidričeva 6a, 4000 Kranj,
pod vložno št. 1/01470/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
kov in dejavnosti ter uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5366577
Ustanovitelj: Stružnik Primož, izstop

23. 12. 1996; NIMBUS, Agencija za grafi-
ko in ekonomsko propagando, Kranj,
d.o.o., Kranj, Kidričeva 6a, vstop 23. 12.
1996, vložek 668.150 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 2. 7. 1998: 2224
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7481 Fotografska de-
javnost; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje.

Rg-208131
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00818 z dne 2. 7. 1998 pri
subjektu vpisa FKM, komercialno posred-
ništvo, d.o.o., Kranj, sedež: Predoslje
158, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/05202/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, razširitev in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti ter spremembo družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5812534
Sedež: 4000 Kranj, Ulica Juleta Ga-

brovška 2
Dejavnost, vpisana 2. 7. 1998: 01411

Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in ze-
lenih športnih površin; 01412 Druge stori-
tve za rastlinsko pridelavo; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50200 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;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi

kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 50500 Tr-
govina na drobno z motornimi gorivi; 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 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; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 52220 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
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drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 52720 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga
popravila, d.n.; 63110 Prekladanje; 63120
Skladiščenje; 63210 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 64120 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
92530 Dejavnost botaničnih in živalskih vr-
tov ter naravnih rezervatov.

Sprememba družbene pogodbe z dne
11. 6. 1997.

Rg-208132
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01089 z dne 1. 7. 1998 pod št.
vložka 1/06244/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1303902
Firma: SYSLAB, podjetje za razvoj pro-

gramske in strojne opreme, trgovina,
d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Mirka Vadnova 8
Osnovni kapital: 4,677.000 SIT
Ustanovitelji: Junior Johannes, Ebers-

berg, Spitzingstrasse 25, vložil 1,403.100
SIT, Legat Božo, Žirovnica, Zabreznica 50c,
vložil 1,262.790 SIT, Škofic Peter, Kropa,
Srednja Dobrava 6a, vložil 1,262.790 SIT,
in Kljun Franjo, Velenje, Cesta II/22, vložil
748.320 SIT – vstopili 21. 5. 1998, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Legat Božo, imenovan 21. 5. 1998,
zastopa družbo brez omejtiev.

Dejavnost, vpisana 1. 7. 1998: 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7430 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje.

Rg-209016
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01286 z dne 31. 8. 1998 pri
subjektu vpisa GG, gozdno gospodarstvo
Bled, d.d., sedež: Ljubljanska c. 19,
4260 Bled, pod vložno št. 1/00243/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5146763
Člani nadzornega sveta: Petkoš Janez,

Rozman Nada in Silič Valentin, izstopili 7. 7.
1998; Torkar Mihael in Vidic Albert, izstopi-
la in ponovno vstopila 7. 7. 1998; Koman
Vasilij, Kunc Peter in Legat Jože, vstopili
7. 7. 1998.

Rg-209017
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01267 z dne 31. 8. 1998 pri
subjektu vpisa INTEGRAL, prevozi, turi-
zem, prodaja vozil in servisi, d.d., Jese-
nice, sedež: Maršala Tita 67, 4270 Je-
senice, pod vložno št. 1/01087/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
statuta s temile podatki:

Matična št.: 5069637
Vpiše se sprememba statuta z dne 6. 7.

1998.

Rg-209019
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01790 z dne 31. 8. 1998 pri
subjektu vpisa DIAGNOSTIČNI CENTER
VILA BOGATIN, d.o.o., Bled, sedež: Pod
skalo 4, 4260 Bled, pod vložno št.
1/04155/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča zastavno pravico na deležu družbe-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5690366
Vpiše se zastavna pravica na poslovnem

deležu družbenika Electa inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, Mestni trg 8, v nominalnem zne-
sku 50,829.975 SIT v zavarovanje terjatve
upnika FACTOR BANKE, d.d., Železna c.
16, Ljubljana, v višini 180,000.000 SIT z
obrestmi in dospelostjo na podlagi pogod-
be o kratkoročnem okvirnem limitu št.
2398/97 in aneksa št. 1 z dne 12. 12.

1997 v zvezi s pogodbo o zastavi z dne
24. 12. 1997.

Rg-209022
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01250 z dne 31. 8. 1998 pri
subjektu vpisa HRANILNICA LON, d.d.,
Kranj, sedež: Bleiweisova 2, 4000 Kranj,
pod vložno št. 1/03560/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5624908
Člani nadzornega sveta: Pustovrh Miro-

slav, Ovsenik Alojz, Aleš Nada, Vreček Sta-
nislav in Benčina Janez, izstopili 22. 5.
1998; Javornik Majda in Ahlin Marjan, izsto-
pila in ponovno vstopila 22. 5. 1998; Vre-
ček Stane, Derlink Konrad, Kaltnekar Zdrav-
ko, Koprol Stanislav in Prezelj Darko, vsto-
pili 22. 5. 1998.

Rg-209023
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01192 z dne 31. 8. 1998 pri
subjektu vpisa POLIX ŽIRI, razvoj, izdela-
va in trženje armatur in drugih kovinskih
izdelkov, d.d., sedež: Jezerska ulica 7,
4226 Žiri, pod vložno št. 1/00586/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo članov nadzornega sveta s temile po-
datki:

Matična št.: 5165717
Član nadzornega sveta: Kralj Jernej, iz-

stopil 22. 6. 1998; Likar Anton, vstopil
22. 6. 1998.

Rg-209024
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00708 z dne 30. 7. 1998 pri
subjektu vpisa DOMEL, Elektromotorji in
gospodinjski aparati, d.d., sedež: Otoki
21, 4228 Železniki, pod vložno št.
1/00327/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osebe, pooblaščene
za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5045401
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Jelenc Janez, razrešen 25. 3. 1998;
direktor Demšar Pavel, Selca, Lenart nad
Lušo 10, imenovan 25. 3. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-209026
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01157 z dne 28. 7. 1998 pri
subjektu vpisa DOMEL, Elektromotorji in
gospodinjski aparati, d.d., sedež: Otoki
21, 4228 Železniki, pod vložno št.
1/00327/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osebe, pooblaščene
za zastopanje, in članov nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5045401
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Šuštar Rado, razrešen 21. 8. 1997;
direktor Demšar Pavel, Selca, Lenart nad
Lušo 10, imenovan 21. 8. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Rakovec Anton,
Polenc Andrej in Potočnik Janez, izstopili
29. 7. 1997; Benedičič Minka, Šinkovec
Ciril in Žaberl Franc, izstopili in ponovno
vstopili 29. 10. 1997; Markelj Ciril, Šturm
Jože in Pegam Primož, vstopili 29. 7. 1997.
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Rg-209028
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01046 z dne 23. 7. 1998 pri
subjektu vpisa NICRO, Radovljica, d.d., tr-
govina, proizvodnja in zastopstva, sedež:
Cankarjeva 1, 4240 Radovljica, pod vlož-
no št. 1/04903/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča povečanje osnovnega kapitala
z vložki, člane nadzornega sveta in uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5774683
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Člani nadzornega sveta: Oblak Vladimir,

Alič Draga in Tešić Vladan, vstopili 12. 10.
1994.

Rg-209030
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00350 z dne 23. 7. 1998 pri
subjektu vpisa POLIX ŽIRI, razvoj, izdela-
va in trženje armatur in drugih kovinskih
izdelkov, d.d., sedež: Jezerska ulica 7,
4226 Žiri, pod vložno št. 1/00586/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osebe, pooblaščene za zastopanje, in
članov nadzornega sveta ter statuta s temile
podatki:

Matična št.: 5165717
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

direktorju Kacin Cirilu, ki je bil razrešen
17. 1. 1997.

Člani nadzornega sveta: Beovič Anton,
Frlic Vinko, Galičič Matija, Jesenko Evgen,
Kavčič Marija, Kogovšek Simon in Slabe
Uroš, izstopili 10. 12. 1996; Ušeničnik To-
ne, Kralj Jernej in Mur Niko, vstopili 10. 12.
1996.

Rg-209031
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01427 z dne 24. 7. 1998 pri
subjektu vpisa POLIX ŽIRI, razvoj, izdela-
va in trženje armatur in drugih kovinskih
izdelkov, d.d., sedež: Jezerska ulica 7,
4226 Žiri, pod vložno št. 1/00586/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5165717
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Justin Gorazd, razrešen 21. 10.
1997; Strlič Dušan, Žiri, Selo 60, imenovan
21. 10. 1997, kot v.d. direktorja zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-209032
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00497 z dne 23. 7. 1998 pri
subjektu vpisa PRIMO ŽEPIČ & PARTNER,
trgovina in storitve, d.n.o., Retnje, se-
dež: Retnje 13, 4294 Križe, pod vložno
št. 1/00500/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje družbe iz d.n.o.
v d.o.o., spremembo firme in skrajšane fir-
me, osnovnega kapitala, ustanoviteljev in
njihovih vložkov s temile podatki:

Matična št.: 5308470
Firma: AGENCIJA PRIMO, trgovina in

storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: AGENCIJA PRIMO,

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

govornostjo
Sedež: 4294 Križe, Retnje 13
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelji: Žepič Nikolaja in Žepič Ja-
nez, oba iz Križ, Retnje 13, izstopila iz d.n.o.
in vstopila v d.o.o. 12. 6. 1996, vložila po
375.000 SIT, ter Turk Zvonko, Tržič, Zele-
nica 3, vstopil 12. 6. 1996, vložil 750.000
SIT – odgovornost: ne odgovarja.

Rg-209033
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00082 z dne 22. 7. 1998 pri
subjektu vpisa SEDŽEK IN DRUŽBENIK,
podjetje za storitve in trgovino, d.n.o.,
Jesenice, sedež: C. železarjev 7, 4270
Jesenice, pod vložno št. 1/05565/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanovitelja, osebe, pooblaščene za za-
stopanje, in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5904846
Sedež: 4270 Jesenice, C. železarjev 7
Ustanovitelj: Jezeršek Nikolaj, izstop

31. 12. 1997; Noč Emil, Jesenice, Stran-
ska pot št. 5, vstop 31. 12. 1997, vložek
73.500 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Je-
zeršek Nikolaj, razrešen 31. 12. 1997; di-
rektor Noč Emil, imenovan 31. 12. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
1. 1. 1998.

Rg-209034
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00913 z dne 22. 7. 1998 pri
subjektu vpisa OLJARICA, tovarna olja
Kranj, d.d., sedež: Britof 27, 4000 Kranj,
pod vložno št. 1/00869/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osebe,
pooblaščene za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5147140
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Dolenc Ciril, razrešen 30. 6. 1998;
direktor Klanjšek Jože, Medvode, Zg. Pirni-
če 38, imenovan 1. 7. 1998, zastopa druž-
bo brez omejitev, s tem da mora za: 1.
pridobitev, odtujitev in obremenitev nepre-
mičnin, 2. ustanavljanje in ukinjanje družb in
podružnic doma in v tujini, 3. investicije,
prodajo ali nakup osnovnih sredstev, ki v
poslovnem letu presegajo zneske, določe-
ne v vsakokratnem veljavnem gospodar-
skem načrtu družbe, 4. nakup ali prodajo
patentov, blagovnih znamk, najetje in daja-
nje kreditov ter poroštev, če ti posli niso
predvideni v letnem planu družbe ali niso v
zvezi z dejavnostjo družbe, 5. nakup delnic
oziroma poslovnih deležev v dolgoročno
lastništvo in njihovo prodajo, 6. vzpostavitev
in ukinjanje bančnih povezav – pridobiti so-
glasje nadzornega sveta.

Rg-209035
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00089 z dne 22. 7. 1998 pri
subjektu vpisa TELE TV, komunikacijski
engineering, Kranj, d.o.o., sedež: Gol-
niška c. 113, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/00562/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5304784
Sedež: 4000 Kranj, Golniška c. 113
Dejavnost, vpisana 22. 7. 1998: 2211

Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-

riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2222 Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2465 Pro-
izvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4531 Električne
inštalacije; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5165 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6420 Telekomuni-
kacije; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71402 Dejavnost video-
tek; 73102 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju tehnologije; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in vi-
deofilmov; 9212 Distribucija filmov in video-
filmov; 9220 Radijska in televizijska dejav-
nost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij.

Rg-209038
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00064 z dne 22. 7. 1998 pri
subjektu vpisa AKTUAR, podjetje za sve-
tovalno dejavnost in trgovino, d.o.o., Ra-
dovljica, Kranjska 13, sedež: Kranjska
13, 4240 Radovljica, pod vložno št.
1/02267/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanovitelja, osebe,
pooblaščene za zastopanje, spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti ter uskladitev vpisa z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5490782
Sedež: 4240 Radovljica, Kranjska 13
Ustanovitelj: Poček Miroslav, izstop

29. 12. 1997; Poček Martin, Radovljica,
Gradnikova 85, vstop 20. 2. 1991, vložek
2,589.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Poček Miroslavu, ki je bil razrešen 9. 12.
1997.

Dejavnost, vpisana 22. 7. 1998: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01132 Sadjarstvo; 01412 Druge sto-
ritve za rastlinsko pridelavo; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
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deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 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;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-

no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 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, testenina-
mi, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugi-
mi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 5274 Druga popravila, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 73201 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no 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; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-209039
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03135 z dne 22. 7. 1998 pri
subjektu vpisa NICRO, Radovljica, d.d., tr-
govina, proizvodnja in zastopstva, sedež:
Cankarjeva 1, 4240 Radovljica, pod vlož-
no št. 1/04903/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča sklep o povečanju osnovnega
kapitala z vložki s temile podatki:

Matična št.: 5774683
Sedež: 4240 Radovljica, Cankarjeva 1.
Vpiše se sklep skupščine z dne 12. 10.

1994, da se osnovni kapital z vložki poveča
za 2,000.000 SIT.

Rg-209041
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01470 z dne 22. 7. 1998 pri
subjektu vpisa INŠTITUT ZORAN RANT,
raziskave, razvoj, proizvodnja in proda-
ja proizvodov, sistemov in uslug s po-
dročja hladilstva, klimatizacije in suše-
nja, d.d., Škofja Loka, sedež: Kidričeva
66a, 4220 Škofja Loka, pod vložno št.
1/00270/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osebe, pooblaščene
za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5042097
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Arh Stane, razrešen 23. 10. 1997;
Šifrar Igor, Škofja Loka, Pod Plevno 74,
imenovan 23. 10. 1997, kot v.d. direktorja
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-209042
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00031 z dne 22. 7. 1998 pri
subjektu vpisa PEKARNA KRANJ, podjet-
je za proizvodnjo kruha in peciva, d.d.,
sedež: Cesta na Okroglo 5, 4202 Naklo,
pod vložno št. 1/01258/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo poobla-
stil osebe, pooblaščene za zastopanje, s
temile podatki:

Matična št.: 5132169
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Aha-

čič Janez, Tržič, Podljubelj 282, ki od
30. 12. 1996 kot direktor zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-209043
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01788 z dne 22. 7. 1998 pri
subjektu vpisa AGROMEHANIKA, pro-
izvodnja in trgovina, Kranj, d.d., sedež:
Hrastje 52a, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/01118/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo statuta, članov nadzor-
nega sveta in članov uprave s temile po-
datki:

Matična št.: 5095450
Skrajšana firma: AGROMEHANIKA
Oseba, pooblaščena za zastopanje: La-

zar Friderik, Kranj, Reševa 4b, ki od 23. 12.
1997 kot direktor zastopa družbo brez ome-
jitev.

Člani nadzornega sveta: Torkar Božidar,
Selak Franc, Šinkovec Jan, Pušavec Janez
in Lazar Viktorija, izstopili in ponovno vstopi-
li 19. 12. 1997.

Sprememba statuta z dne 19. 12. 1997.

Rg-209046
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01773 z dne 21. 7. 1998 pri
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subjektu vpisa CARGO PARTNER, špedi-
cija, d.o.o., sedež: Zgornji Brnik 130a,
4210 Brnik, pod vložno št. 1/05751/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo oseb, pooblaščenih za zastopanje,
s temile podatki:

Matična št.: 5938732
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

skupni prokurist Kampič Matjaž, razrešen
17. 11. 1997; skupni prokurist Meze Mar-
ko, Lesce, Finžgarjeva 7, imenovan
18. 11. 1997, skupna prokura z drugim
prokuristom.

Rg-209048
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01218 z dne 21. 7. 1998 pri
subjektu vpisa SAVA TIRES, družba za
proizvodnjo pnevmatik, d.o.o., sedež:
Škofjeloška c. 6, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/06029/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala, ustanoviteljev in njihovih vložkov, spre-
membo pooblastil in naziva zastopnika in
spremembo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 1201395
Osnovni kapital: 21.301,500.000 SIT
Ustanovitelja: SAVA, Gumarska in

kemična  industrija,  d.d.,  Kranj,  Škofje-
loška c. 6, vstop 12. 8. 1997, vložek
15.976,125.000 SIT, in GOODIMEX, Gu-
marska in kemična industrija, d.o.o., Kranj,
Škofjeloška c. 6, vstop 1. 7. 1998, vložek
5.325,375.000 SIT – odgovornost: ne od-
govarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Vizovišek Emil, Kranj, Ul. Gorenjske-
ga odreda 2, ki od 1. 7. 1998 zastopa druž-
bo brez omejitev skupaj z glavnim direktor-
jem, Bohorič Janez, Kranj, Pot v Bitnje 20,
ki kot predsednik poslovodstva zastopa
družbo skupaj z glavnim direktorjem brez
omejitev, Robinson John, Wolverhampton,
Anglija, 1, Westcroft Road Tettenhall, ki kot
finančni direktor zastopa družbo neomeje-
no skupaj z glavnim direktorjem, ter direk-
torji Balanč Franc, Kranj, Drolčevo naselje
1, Perčič Vinko, Kranj, Tomičneva c. 56,
Kveder Dušan, Kranj, Partizanska c. 9a, Ko-
ren Slavko, Zasip, Dobje 6a, Pečjak Vanda,
Kranj, Pod Gradom 5, Loparnik Marija,
Kranj, Juleta Gabrovška 30, in Ravnihar Du-
šan, Golnik, Trstenik 1h, ki zastopajo druž-
bo brez omejitev skupaj z glavnim direktor-
jem – imenovani 1. 7. 1998.

Rg-209049
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01097 z dne 20. 7. 1998 pod
št. vložka 1/06255/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev delniške druž-
be in pooblastilo upravi za povečanje os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 1303929
Firma: ISKRAEMECO, DRUŽBA ZA UP-

RAVLJANJE IN SVETOVANJE, d.d.
Skrajšana firma: ISKRAEMECO, DUS,

d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 4000 Kranj Savska loka 4
Osnovni kapital: 979,400.000 SIT
Ustanovitelji: ustanovitelji, vpisani na pri-

loženem seznamu, vstopili 5. 6. 1998, vlo-
žili 979,400.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Šenk Marija, Kranj, Predoslje 159, imeno-
vana 5. 6. 1998, zastopa družbo neomeje-
no, brez predhodnega soglasja skupščine
družbe pooblaščenke ne sme odsvojiti del-
nic delniške družbe ISKRAEMECO, d.d.,
pred skupščino odvisne družbe se mora o
stališčih do sklepov, predloženih v sprejem
s sklicem skupščine odvisne družbe, pos-
vetovati z delničarji družbe pooblaščenke
oziroma njihovimi pooblaščenci.

Člani nadzornega sveta: Gašperlin Mar-
jan, Bec Ervin, Ribnikar Vinko, Bevk Ladi-
slav, Rozman Rajko in Rakar Mitja, vstopili
5. 6. 1998.

Dejavnost, vpisana 20. 7. 1998: 72100
Svetovanje o računalniških napravah;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 72600 Druge računalniške de-
javnosti; 74120 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74150 Upravljanje s holding
družbami; 4400 Ekonomsko propagiranje;
74600 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Vpiše se pooblastilo upravi, dano v 18.
čl. Statuta z dne 5. 6. 1998, da se osnovni
kapital poveča za polovico osnovnega kapi-
tala oziroma za 489,700.000 SIT, v petih
letih po vpisu družbe v sodni register, z
izdajo novih delnic za denarne ali stvarne
vložke.

Rg-209050
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01166 z dne 13. 7. 1998 pri
subjektu vpisa VITAL VIŠNAR, d.n.o., re-
kreacija, storitve in gostinstvo, Jeseni-
ce, sedež: C. železarjev 7, 4270 Jeseni-
ce, pod vložno št. 1/04665/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5761336
Dejavnost, vpisana 13. 7. 1998: 5523

Druge nastanitve za krajši čas.

Rg-209051
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00842 z dne 10. 7. 1998 pri
subjektu vpisa EXOTERM, kemična tovar-
na Kranj, d.d., sedež: Struževo 66, 4000
Naklo, pod vložno št. 1/00118/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
naziva zastopnika in članov nadzornega sve-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5033098
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Čevka Janko, Kamnik, Vrhopolje pri
Kamniku 135, ki od 7. 5. 1998 zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Fock Mihael in
Prevodnik Jernej, izstopila 7. 5. 1998; Ca-
puder Rudolf, izstopil in ponovno vstopil
7. 5. 1998, Koliševski Mitre in Tepina Miro,
vstopila 7. 5. 1998.

Rg-209053
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01271 z dne 28. 8. 1998 pod
št. vložka 1/06256/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev zadruge z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1314297

Firma: VODOVODNA ZADRUGA GOL-
NIK, z.o.o.

Pravnoorg. oblika: zadruga z omejeno
odgovornostjo

Sedež: 4204 Golnik, Golnik 63
Osnovni kapital: 52.000 SIT
Ustanovitelji: BOLNIŠNICA GOLNIK, Kli-

nični oddelek za pljučne bolezni in alergijo
Golnik, Golnik 65, Mali Friderik, Golnik 167,
Konc Marjan, Golnik 149, Dolen Olga, Gol-
nik 47, Kmetec Miran, Golnik 86, Horvat
Smiljana, Golnik 143, Ribnikar Alojz, Golnik
121, Lombar Luka, Golnik 137, Grašič Sta-
ne, Golnik 10b, Dolen Cabell Marta, Golnik
47, Furlan Jernej, Golnik 104, Ajdovec
Franc, Golnik 47, Grašič Nada, Golnik 105,
Jeftenić Savka, Golnik 67, Pagon Ksenija,
Golnik 46, Vučenović Jelenka, Golnik 46,
Doberšek Marija, Golnik 55, Bijelić Zora,
Golnik 46, Šorli Peranović Nada, Golnik 47,
Tomič Branka, Golnik 46, Wraber Helena,
Golnik 24, Peranovič Milica, Golnik 46, Ko-
kalj Marjan, Golnik 11, Ribnikar Vinko, Gol-
nik 32, Janc Ambrož, Golnik 68, in Mali
Peter, Golnik 10a, vstopili 16. 12. 1997,
vložili po 2.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ma-
li Friderik, imenovan 16. 12. 1997, kot
predsednik zadruge zastopa zadrugo brez
omejitev, razen za odsvojitev osnovnih
sredstev in sklepanje pogodb nad
2,000.000 SIT.

Člani nadzornega sveta: Ribnikar Alojz,
Lombar Luka in Grašič Stane, vstopili
16. 12. 1997.

Dejavnost, vpisana 28. 8. 1998: 4100
Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 5274 Druga popravila, d.n.; 5522
Storitve kampov; 7470 Čiščenje stavb;
90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002
Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini
odstranjevanja trdnih odpadkov; 90004 Ka-
nalizacija in delovanje čistilnih naprav;
90005 Druge storitve javne higiene.

Rg-209054
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01371 z dne 27. 8. 1998 pri
subjektu vpisa A.Z.V., avtošola in trgovi-
na, d.o.o., Jesenice, sedež: Cesta žele-
zarjev 7, 4270 Jesenice, pod vložno št.
1/06252/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža družbe s temi-
le podatki:

Matična št.: 1304097
Sedež: 4270 Jesenice, Ulica bratov

Rupar 2.

Rg-209055
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01374 z dne 27. 8. 1998 pri
subjektu vpisa PRINCETON, podjetje za
trgovino in storitve, d.o.o., Kranj, sedež:
Zoisova 4, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/03666/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža družbe s temi-
le podatki:
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Matična št.: 5637589
Sedež: 4000 Kranj, Seljakovo nase-

lje 50.

Rg-209056
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01183 z dne 26. 8. 1998 pod
št. vložka 1/06261/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1316672
Firma: MARINE-BAIDAK IN OSTALI,

storitve in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: MARINE-BAIDAK in

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

odgovornostjo
Sedež: 4275 Begunje, Begunje 80
Ustanovitelja: Baidak Marina in Baidak

Viktor, oba iz Minska, Belorusija, Kiseljova
29/43, vstopila 18. 6. 1998, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Bai-
dak Marina in Baidak Viktor, imenovana
18. 6. 1998, kot poslovodji zastopata druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 8. 1998: 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 popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
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.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s 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; 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;
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; 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; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 55401 Toče-
nje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovor-

ni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
71401 Izposojanje športne opreme; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-209057
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01314 z dne 24. 8. 1998 pod
št. vložka 1/06260/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev komanditne
družbe s temile podatki:

Matična št.: 1317431
Firma: ŠTUKATURA – STANOVNIK, tr-

govina, storitve in svetovanje, k.d.
Skrajšana firma: ŠTUKATURA – Stanov-

nik, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež:  4220  Škofja  Loka,  Kidriče-

va 74
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelji: Stanovnik Luka, Škofja Lo-

ka, Kidričeva c. 74, vložil 51.000 SIT, Sta-
novnik Marinka, Škofja Loka, Frankovo na-
selje 74a, vložila 10.000 SIT, in Stanovnik
Rok, Škofja Loka, Frankovo naselje 74a,
vložil 38.000 SIT, ki odgovarjajo s svojim
premoženjem, in Krajnik Matjaž, Škofja Lo-
ka, Godešič 116, vložil 1.000 SIT, ki odgo-
varja do višine nevpisane vloge – vstopili
17. 6. 1998.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbeniki Stanovnik Luka, Stanovnik Ma-
rinka in Stanovnik Rok, ki kot družbeniki –
komplementarji zastopajo družbo brez ome-
jitev, ter prokurist Kajnik Matjaž, imenovani
17. 6. 1998.

Dejavnost, vpisana 24. 8. 1998: 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 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.; 4541 Fasaderska in štu-
katerska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno
z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
7470 Čiščenje stavb; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 92310 Umet-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 6 / 29. 1. 1999 / Stran 585

niško ustvarjanje in poustvarjanje; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov.

Rg-209059
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01450 z dne 19. 8. 1998 pri
subjektu vpisa BF-TRANSPORT, transport-
no podjetje, d.o.o., Škofja Loka, sedež:
Kidričeva c. 62, 4220 Škofja Loka, pod
vložno št. 1/03531/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme in sedeža firme, spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5626242
Firma: BF TRANSPROT, transportno

podjetje, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: BF TRANSPORT,

d.o.o., Kranj
Sedež: 4000 Kranj, Ljubljanska 1
Dejavnost, vpisana 19. 8. 1998: 6024

Cestni tovorni promet; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij.

Rg-209062
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01303 z dne 17. 8. 1998 pri
subjektu vpisa Osnovna šola Prežihove-
ga Voranca Jesenice, sedež: C. Toneta
Tomšiča 5, 4270 Jesenice, pod vložno
št. 1/04388/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo akta o ustanovitvi
zavoda, spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5719097
Dejavnost, vpisana 17. 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 javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda z dne
27. 2. 1997.

Rg-209064
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01295 z dne 14. 8. 1998 pri
subjektu vpisa Delavska univerza Vik-
torja Stražišarja Jesenice, sedež: Tito-
va 86, 4270 Jesenice, pod vložno št.
1/01789/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo akta o ustanovitvi za-
voda, spremembo in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti, spre-
membo imena zavoda in izbris skrajšanega
imena zavoda s temile podatki:

Matična št.: 5086582
Firma: Ljudska univerza Jesenice
Dejavnost, vpisana 14. 8. 1998: 80102

Osnovnošolsko splošno izobraževanje;
80103 Dejavnost zavodov za izobraževa-
nje otrok z motnjami v razvoju; 8021 Sred-
nješolsko splošno izobraževanje; 8022
Srednješolsko poklicno in strokovno izo-
braževanje; 80301 Višješolsko izobraže-
vanje; 80302 Visoko strokovno izobraže-
vanje; 8030 Univerzitetno izobraževanje;
804 Izobraževanje odraslih in drugo izo-
braževanje.

Sprememba akta o ustanovitvi zavoda z
dne 29. 5. 1997.

Rg-209065
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00460 z dne 14. 8. 1998 pri
subjektu vpisa Gorenjska lekarna Kranj,
Poslovna enota Lekarna Kranj, sedež:
Bleiweisova 8, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/00250/02 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5053838010
Dejavnost, vpisana 14. 8. 1998: 52310

Dejavnost lekarn.

Rg-209066
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00467 z dne 14. 8. 1998 pri
subjektu vpisa Gorenjska lekarna Kranj,
Lekarniška podružnica Cerklje, sedež:
Slovenska c. 6, 4207 Cerklje, pod vložno
št. 1/00250/08 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5053838007
Dejavnost, vpisana 14. 8. 1998: 52310

Dejavnost lekarn.

Rg-209067
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00465 z dne 14. 8. 1998 pri
subjektu vpisa Gorenjska lekarna Kranj,
Poslovna enota Lekarna Škofja Loka, se-
dež: Stara cesta 14, 4220 Škofja Loka,
pod vložno št. 1/00250/04 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5053838003
Dejavnost, vpisana 14. 8. 1998: 52310

Dejavnost lekarn.

Rg-209068
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00463 z dne 14. 8. 1998 pri
subjektu vpisa Gorenjska lekarna Kranj,
Lekarna Kranjska Gora, sedež: Ul. Slav-
ka Černeta 34, 4280 Kranjska Gora, pod
vložno št. 1/00250/13, vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5053838009
Dejavnost, vpisana 14. 8. 1998: 52310

Dejavnost lekarn.

Rg-209069
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01347 z dne 14. 8. 1998 pri
subjektu vpisa PA & CO, podjetje za pro-
izvodnjo, storitve, servis, trgovino, d.o.o.,
Jesenice, sedež: Prešernova 26b, 4270
Jesenice, pod vložno št. 1/04893/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža družbe s temile podatki:

Matična št.: 5779707
Sedež: 4270 Jesenice, Ulica heroja

Verdnika 22.

Rg-209070
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00738 z dne 10. 8. 1998 pri
subjektu vpisa KRISPER, Poslovna enota
Ljubljana, sedež: Celovška 264, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/02085/01 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s standardno kla-

sifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5529212002
Dejavnost, vpisana 10. 8. 1998: 5152

Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proiz-
vodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje.

Rg-209071
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01332 z dne 10. 8. 1998 pod
št. vložka 1/06259/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1317709
Firma: INDRAMAT, elektromotorji,

proizvodnja električnih motorjev, d.o.o.,
Železniki

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 4228 Železniki, Otoki 21
Osnovni kapital: 375,369.748 SIT
Ustanovitelja: MANNESMANN REX-

ROTH AG, Lohr Am Main, Jahnstrasse 3-5,
vložil 125,786.248 SIT, in DOMEL, Elek-
tromotorji in gospodinjski aparati, d.d., Že-
lezniki, Otoki 21, vložil 249,583.500 SIT –
vstopila 10. 7. 1998, odgovornost: ne od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Je-
lenc Janez, Železniki, Dašnica 55, imeno-
van 10. 7. 1998, kot poslovodja zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 8. 1998: 31100
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 31620 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije.

Rg-209072
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00796 z dne 10. 8. 1998 pri
subjektu vpisa ALPCOM 1 ST, Trgovina,
turizem, proizvodnja, raziskave, informa-
cijski inženiring in zastopanje, d.o.o., Vi-
soko, sedež: Visoko 131a, 4212 Visoko,
pod vložno št. 1/03952/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
skrajšane firme ter sedeža družbe, spre-
membo in uskladitev dejavnosti, spremem-
bo družbenikov in njihovih poslovnih dele-
žev s temile podatki:

Matična št.: 5660777
Firma: ALPCOM 1 ST, trgovina, turi-

zem, proizvodnja, raziskave, informacij-
ski inženiring in zastopanje, d.o.o.

Skrajšana firma: ALPCOM 1 ST, d.o.o.
Sedež: 4202 Naklo, Strahinj 101a
Ustanoviteljici: Luskovec Andreja, Naklo,

Strahinj 101a, vstopila 20. 8. 1992, in Go-
ričan Blanka, Ljubljana, Posavskega ulica
28, vstopila 21. 5. 1997 – vložili po
423.212,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana 10. 8. 1998: 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
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50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 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;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-

no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 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; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 73101 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju

naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92623
Druge športne dejavnosti.

Družba v okviru dejavnosti pod šifro G
51.18 ne sme opravljati posredništva pri
prodaji farmacevtskih izdelkov, v okviru de-
javnosti pod šifro K 74.12 pa ne sme oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Rg-209073
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01001 z dne 7. 8. 1998 pri
subjektu vpisa TRANEL, trgovina, marke-
ting, svetovanje in storitve, d.o.o., Škof-
ja Loka, sedež: Cankarjev trg 2, 4220
Škofja Loka, pod vložno št. 1/03346/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala, spremembo druž-
benikov in osebe, pooblaščene za zastopa-
nje, razširitev in uskladitev dejavnosti s kla-
sifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5615909
Osnovni kapital: 3,287.500 SIT
Ustanovitelj: Rant Stane, Škofja Loka,

Stara Loka št. 122, vstop 5. 9. 1995, vlo-
žek 1,787.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Rant Marija, razrešena 5. 9. 1995;
direktor Rant Stane, imenovan 5. 9. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 8. 1998: 15811
Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 15820 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja; 1584
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin; 1586
Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih
živil, d.n.; 2010 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja
furnirja, vezanega in slojastega lesa ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene emba-
laže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 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; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 6 / 29. 1. 1999 / Stran 587

kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;

52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

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

Rg-209074
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00959 z dne 6. 8. 1998 pri
subjektu vpisa TPJ, proizvodnja in proda-
ja tehničnih plinov, d.o.o., Jesenice, C.
1. maja 42, sedež: C. 1. maja 42, 4270
Jesenice, pod vložno št. 1/04583/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča poveča-
nje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5858054
Osnovni kapital: 633,485.260 SIT
Ustanovitelja: ENERGETIKA ŽJ, d.o.o.,

Jesenice, C. železarjev 8, vložila
227,384,679 SIT, in SOL, S.P.A., MONZA,
Italija, Piazza Diaz, vložil 293,257.355 SIT
– vstopila 15. 11. 1993, odgovornost: ne
odgovarjata.

Rg-209075
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00804 z dne 6. 8. 1998 pri
subjektu vpisa JBN PROGRAMJE, podjet-
je za računalniški inženiring, d.o.o., se-
dež: Skokova 2, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/00648/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5308925
Ustanovitelja: Berčič Boštjan in Stare Ju-

rij, izstopila 2. 6. 1997; Kikelj Janez, vstopil
11. 12. 1989, in Kikelj Sonja, vstopila
26. 5. 1995, oba iz Kranja, Skokova ulica
2, vložila po 1,250.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Rg-209076
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00309 z dne 6. 8. 1998 pri
subjektu vpisa ARI, podjetje za arhitektu-
ro, računalništvo in inženiring, Škofja Lo-
ka, d.o.o., sedež: Groharjevo nas. 11,
4220 Škofja Loka, pod vložno št.
1/02937/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža družbe, spre-
membo družbenikov in njihovih poslovnih
deležev, spremembo in uskladitev dejavno-
sti ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5565383
Sedež: 4220 Škofja Loka, Kapucin-

ski trg 6
Ustanovitelja: Škabar Božo, Škofja Lo-

ka, Groharjevo naselje 11, in Vencelj Vladi-
mir, Škofja Loka, Pod Plevno 98, vstopila
14. 1. 1992, vložila po 781.500 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata; Drnovšek Stani-
slav, izstopil 7. 1. 1997.

Dejavnost, vpisana 6. 8. 1998: 22220
Drugo tiskarstvo; 22230 Knjigoveštvo in do-
delava; 22240 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov; 22250 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 25240 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
26120 Oblikovanje in obdelava ravnega ste-
kla; 28110 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 28512 Druga površin-
ska obdelava in prekrivanje kovin; 31500
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 45110 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 45120 Raziskovalno vrta-
nje in sondiranje; 45210 Splošna gradbena
dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 45230 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 45240 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 45250 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45310 Električne inštalacije; 45320 Izola-
cijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štu-
katerska dela; 45420 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 45430 Oblaganje
tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 45450 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 70310 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
70320 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 72600 Druge računal-
niške dejavnosti; 74202 Prostorsko plani-
ranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Ekonomsko propagiranje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 93050 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Rg-209077
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01220 z dne 5. 8. 1998 pri
subjektu vpisa ERMIS, podjetje za finanč-
ne, računovodske in druge storitve ter
trgovino, d.o.o., Kranj, sedež: Sp. Besni-
ca 124, 4201 Zg. Besnica, pod vložno št.
1/03234/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža družbe, spre-
membo družbenice in zastopnice ter spre-
membo akta o ustanovitvi družbe s temile
podatki:

Matična št.: 5601339
Sedež: 4000 Kranj, Cesta 1. maja 61
Ustanoviteljica: Hunjak Elmina, izstop

3. 7. 1997; Zupan Ribnikar Alenka, Kranj,
Cesta 1. maja 61, vstop 3. 7. 1997, vložek
1,574.390 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Hunjak Ermina, razrešena 4. 7.
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1997; direktorica Zupan Ribnikar Alenka,
imenovana 4. 7. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 7. 7. 1997.

Rg-209078
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00937 z dne 5. 8. 1998 pri
subjektu vpisa HRIBAR & OTROCI, med-
narodna trgovina, d.o.o., sedež: Ko-
krškega odreda 18, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/03897/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala, spremembo vložkov družbenikov,
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5539544
Osnovni kapital. 39,523.077 SIT
Ustanovitelja: INKLA LIMITID 7, Nicosia,

Ciper, Androcleous, Fiat 22 vložila 81,390
SIT, in Hribar Jože, Kranj, Vidmarjeva 2a,
vložil 39,441.687 SIT – vstopila 12. 11.
1991, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 5. 8. 1998: 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga po-
pravila, d.n.

Rg-209080
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01319 z dne 4. 8. 1998 pod št.
vložka 1/06258/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1317784
Firma: DOMICIJAN, potovalna in turi-

stična agencija, d.o.o.
Skrajšana firma: DOMICIJAN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Pante 11
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Lapuh Andrej, Kranj, Pante

11, vstop 23. 7. 1998, vložek 2,100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lapuh Andrej, imenovan 23. 7.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 8. 1998: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih

agencij; 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; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9231 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-209081
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01284 z dne 3. 8. 1998 pri
subjektu vpisa YASMIN, trgovina in posre-
dovanje, d.o.o., sedež: Hafnerjeva 6a,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/00553/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža družbe in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5326567
Sedež: 4000 Kranj, Hafnerjeva 10
Dejavnost, vpisana 3. 8. 1998: 5116

Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-209082
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00317 z dne 3. 8. 1998 pri
subjektu vpisa LOKATERM, podjetje za
proizvodnjo in trgovino, d.o.o., sedež: Ki-
dričeva c. 55, 4220 Škofja Loka, pod
vložno št. 1/00073/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbenika
zaradi delne odsvojitve poslovnega deleža s
temile podatki:

Matična št.: 5067391
Ustanovitelja: Sklad RS za razvoj, Ljub-

ljana, Kotnikova 28, vstop 29. 10. 1996,
vložek 7,600.000 SIT, in MAKSIMA 1, d.d.,
Ljubljana, Šubičeva 2, vstop 20. 12. 1996,
vložek 14,110.000 SIT – odgovornost: ne
odgovarjata.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

KOPER

Srg 1926/98 Rg-300182

Družba ŠPORTNI PARK LUCIJA, druž-
ba za organizacijo športno rekreativnih

dejavnosti in prireditev, d.o.o., Cesta so-
linarjev 6, Portorož, ki je vpsiana pri tem
sodišču pod vložno št. 1/4717/00, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu druž-
benika z dne 1. 12. 1998.

Družba Marina Portorož, turistično pod-
jetje, d.d., Portorož, Cesta solinarjev 8,
izjavlja, da družba nima neporavnanih ob-
veznosti, ne zaposlenih delavcev ter da
prevzema obveznost plačila vseh morebit-
nih preostalih obveznosti družbe tretjim
osebam.

Po  prenehanju  družbe  se  morebitna
vsa  preostala  sredstva,  ki  ostanejo  po
pokritju  stroškov,  prenesejo  na  družbo.
Tako  se  prenesejo  na  družbo  Marina
Portorož,  turistično  podjetje,  d.d.,  Cesta
solinarjev  6,  Portorož,  nepremičnine  kot
sledi:  z. k.  vložek  3345  k.o.  Portorož,
parcela  št. 5526/7,  igrišče  neplodno  v
izmeri  3030 m2,  parcela  št.  5526/10,
zelenica  v  izmeri  1493 m2,  parcela  št.
5526/11,  igrišče  v  izmeri  3720 m2  in
parcela  št.  5526/1,  zelenica  v  izmeri
4628 m2, vse do celote ter z.k. vložek
3346 k.o. Portorož, parcela št. 5526/6,
cesta parkirišče v izmeri 3442 m2 do ene
polovice.

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

Okrožno sodišče v Kopru
dne 7. 1. 1999

LJUBLJANA

Srg 6931/98 Rg-6

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, na predlog objavlja
sklep:

INTES COMPUTER, podjetje za trže-
nje računalniške opreme, d.o.o., Ljub-
ljana, Šaranovičeva 12, reg. št. vl.
1/28566/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu družbenikov z dne 26. 10.
1998.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Božidar Vugrinec, Za-
greb, Laščinski Borovac 20, Hrvatska in
INTES COMPUTER VERTRIEBS –
Ges.m.b.H, A-1140 Wien, Jakob-Gremd-
linger Str. 18, Avstrija, z ustanovitvenim ka-
pitalom 1,500.000 SIT, ki prevzemata ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se na ustanovitelja v sorazmerju z njunima
poslovnima deležema.

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 7. 1. 1999
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Srg 6589/98 Rg-7
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

SIMPLE,  storitve,  d.o.o.,  Ljublja-
na, Frankopanska 14, reg. št. vl.
1/29776/00 preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 10. 11.
1998.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Simona Vodopivec,
Langusova 22, Radovljica, z ustanovitvenim
kapitalom, 1,500.000 SIT, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se na družbenico.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 12. 1998

Srg 5105/98 Rg-8
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

MADOCOM, podjetje za zastopanje
tujih firm, d.o.o., Ljubljana, Stegne 21,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 26. 8. 1998.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Margetić Slavko-Serge,
Paris, 21, Rue Clino Del Duca in Dobrinić
Vladimir, Ljubljana, Klopčičeva 2, z ustano-
vitvenim kapitalom 1,508.000 SIT, ki prev-
zemata obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,508.000 SIT prenese v celoti na ustano-
vitelja.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 10. 1998

Srg 94/16257 Rg-213021
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16257 z dne 4. 6. 1998 pod št. vložka
1/18147/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5642469
Firma: SUPERBA, trgovsko podjetje,

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: SUPERBA, Ljubljana,

d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Suhadolčano-
va 33

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Klep Zdenka, izstop

14. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 14. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzela Klep Zdenka, Suhadolčanova 33,
Ljubljana.

NOVA GORICA

Rg-300156
Družba DOLENC, Podjetje za gradbe-

ne storitve, d.o.o., Cerkno, s sedežem
Goriška 29, Cerkno, vpisana pri Okrož-
nem sodišču v Novi Gorici, v registru s št.
reg. vl. 1-3109-00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanoviteljev družbe z
dne 10. 12. 1998.

Ustanovitelja sta Obid Marija in Dolenc
Janez, oba Goriška cesta 29, Cerkno, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

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

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

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 10. 12. 1998

SLOVENJ GRADEC

Srg 445/97 Rg-9

Družba MILTRADE, trgovina in stori-
tve, d.o.o., Črna na Koroškem, Rudarje-
vo 31, reg. št. vl. 1/2979-00, katere druž-
benik je Mišić Milan, po sklepu družbenika
z dne 5. 11. 1997 preneha po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Mišić Milan,
Črna na Koroškem, Rudarjevo 31.

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

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 23. 3. 1998

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 028-11/98 Ob-505
Statut sindikata zavoda Pedagoška fa-

kulteta, Kardeljeva ploščad 16, Ljublja-
na, sprejela na zboru članov dne 23. 12.
1998 se hranijo pri Upravni enoti Ljubljana,
izpostava Bežigrad. Pravila so vpisana v evi-
denco statutov sindikata pod št. 028-11/98
dne 29. 12. 1998.

Št. 141-1/99-800-10 Ob-610
Upravna enota Maribor, z dnem izdaje te

odločbe hrani statut sindikata Varkar Ma-
ribor, s sedežem v Mariboru, Preradovi-
čeva 38.

Statut je vpisan v evidenco statutov sin-
dikatov pri Upravni enoti Maribor pod zap.
št. 001, z dne 22. 1. 1999.

Identifikacija – matična številka sindikata
Varkar Maribor, je 1049402.

M 58/98 R-41
Anton Sokolič, roj. 11. 12. 1899 v vasi

Tuljaki 43, sin Sokolič Antona in Ane roj.
Palčič, neznanega bivališča v Ameriki, je
pogrešan (na predlog Sokolič Ane, Tuljaki
10, ki jo zastopa odv. Rok Munih iz Kopra).

Skrbnica za poseben primer je Birsa
Cvetka iz Ankarana, Ivančičeva 19.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 22. 1. 1999

N 47/98 R-42
Anton Montanič, pok. Josipa, roj. okoli

leta 1892, nazadnje stanujočega v Krnici,
je pograšan (na predlog Karanovič Eme,

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.
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Krnica 1, Črni kal, ki jo zastopa odvetniška
pisarna Orjana & Rajko Trunkl iz Kopra).

Skrbnica za poseben primer je Cvetka
Birsa iz Ankarana, Ivančičeva 19.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 21. 1. 1999

Oklici o skrbnikih in razpravah

P 23/96 R-36
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 toženo
stranko Rižnar Jožeta, nazadnje stalno sta-
nujočega na naslovu Bevkova 7, p. Žalec,
začasno pa Vojkova 12/a, p. Velenje, zara-
di plačila 110.494 SIT s pp., po predlogu
tožeče stranke, po 84. členu zakona o
pravdnem postopku (ZPP) sklenilo:

tožencu Rižnar Jožetu, nazadnje stalno
stanujočemu na naslovu Bevkova 7, p. Ža-
lec, začasno pa Vojkova 12/a, p. Velenje
se v predmetnem pravdnem postopku po-
stavi začasni zastopnik Ferdo Cvikl, stanu-
joč Gubčeva 12, p. Velenje, dipl. pravnik s
pravosodnim izpitom, strokovni sodelavec
na Okrajnem sodišču v Velenju. Začasni za-
stopnik bo zastopal toženca 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 4. 1. 1999

P 479/96 R-37
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 toženo
stranko Kresnik Ivana, Šalek 89, p. Velenje,
zaradi plačila 217.365 SIT s pp., po pred-
logu tožeče stranke, po 84. členu zakona o
pravdnem postopku (ZPP) sklenilo:

Tožencu Kresnik Ivanu, Velenje, Šalek
89, se v predmetnem pravdnem postopku
postavi začasni zastopnik Ferdo Cvikl, sta-
nujoč Gubčeva 12, p. Velenje, dipl. pravnik
s pravosodnim izpitom, strokovni sodelavec
na Okrajnem sodišču v Velenju. Začasni za-
stopnik bo zastopal toženca 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 4. 1. 1999

Stečajni postopki
in likvidacije

St 30/98 S-46
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 30/98 sklep z dne 18. 1. 1999:
Začne se stečajni postopek nad dolžni-

kom: KRAMER S, Podjetje za trženje,

ekonomiko, finance in propagando,
d.o.o., Mozirje, Prešernova 25.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Sat-
ler Rudi, Goriška 2, 3325 Šoštanj.

Odredi se objava začetka stečajnega po-
stopka na oglasni deski sodišča in v Urad-
nem listu RS, ter vpis začetka stečajnega
postopka v sodni register pri tem sodišču.

Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica. Vlogo morajo po-
slati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o ute-
meljenosti prijavljene terjatve in z navedbo
žiro računa ali drugega računa upnika. Za
terjatve, v katerih je pravdni postopek v te-
ku, se v prijavi navede sodišče, pred kate-
rim teče postopek in označba spisa.

Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi
del dolžnikovega premoženja, na katerega
se nanaša njihova terjatev in znesek, do
katerega njihova terjatev ne bo krita z loči-
tveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo
navesti v prijavi del premoženja (predmet),
na katerega se nanaša njihov zahtevek.

Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 5% vrednosti prijavljene terja-
tve, vendar največ 27.000 SIT.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
12. maja 1999 ob 9. uri, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 18. 1. 1999.

Okrožno sodišče v Celju
dne 18. 1. 1999

St 11/98-71 S-47
S sklepom tega sodišča, opr. št. St

11/98 z dne 22. 12. 1998, je bila potrjena
prisilna poravnava nad dolžnikom Pathos,
Podjetje za proizvodnjo, trgovino, druge
storitve, import-export, d.o.o., Limbuš,
Cesta k Dravi 12a.

Terjatve upnikov so razvrščene v 4 raz-
rede, in sicer:

1. razred – terjatve delavcev za zadnje
tri izhodiščne plače, neizkoriščen dopust in
odpravnine, na katere prisilna poravnava ni-
ma pravnega učinka;

2. razred – terjatve ločitvenih upnikov,
na katere prisilna poravnava nima pravnega
učinka;

3. razred – terjatve izločitvenih upnikov,
na katere prisilna poravnava nima pravnega
učinka;

4. razred – terjatve vseh ostalih upnikov,
ki se poplačajo v višini 100% ugotovljenih
terjatev s 3,5% letnimi obrestmi, ki tečejo
od 1. 6. 1998 do plačila, v roku 5 let od
pravnomočnosti sklepa o prisilni poravnavi.

Seznami upnikov z ugotovljenimi terja-
tvami in zmanjšanimi zneski so sestavni del
sklepa o prisilni poravnavi.

Sklep o prisilni poravnavi je postal prav-
nomočen dne 6. 1. 1999.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 13. 1. 1999

St 68/98 S-48
To sodišče razpisuje narok za prisilno po-

ravnavo v postopku prisilne poravnave nad
dolžnikom IMP Livar, d.d., Ivančna Gorica,
Ljubljanska 43, za dne 30. 3. 1999 ob
10.30, v sobi 368/III 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 18. 1. 1999

St 70/96 S-49
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

70/96 dne 11. 1. 1999 zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom Mercator Cibes,
d.o.o., Rojčeva 16, Ljubljana.

Po pravnomočnosti sklepa se navedeni
dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 1. 1999

St 6/98 S-50
To sodišče je s sklepom stečajnega se-

nata opr. št. St 6/98 z dne 18. 1. 1999 v
zvezi s predlogom za začetek postopka lik-
vidacije ali stečaja nad dolžnikom Fly,
d.o.o., Podjetje za trgovino in storitve
Koper, Dellavalijeva 8, sklenilo:

1. Likvidacijski postopek nad dolžnikom
Fly, d.o.o., Podjetje za trgovino in storitve
Koper, Dellavalijeva 8, se ne izvede.

2. Stečajni postopek nad družbo Fly,
d.o.o., Podjetje za trgovino in storitve Koper,
Dellavalijeva 8, se začne in se takoj zaključi.

3. Po pravnomočnosti sklepa se odreja
izbris družbe iz sodnega registra.

Upniki lahko vložijo proti gornjemu
sklepu pritožbo v roku 15 dni po objavi v
Uradnem listu RS.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 18. 1. 1999

St 43/98-10 S-51
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St

43/98 z dne 19. 1. 1999 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Konstruk-
tor, Splošno gradbeno podjetje, d.d., Ma-
ribor, Sernčeva 8, ter odredilo imenovanje
upniškega odbora v sestavi:

1. Konstruktor Gratrans, d.o.o., Maribor,
Sernčeva 8,

2. Nova kreditna banka Maribor, d.d.,
Vita Kraigherja 4, Maribor,

3. TIM, Tovarna izolacijskega materiala,
d.d., Laško, Spodnja Rečica 77, Laško,

4. ISA, Izvajanje sanacij v gradbeništvu,
Anton Mernik, Kolodvorska 37/b, Sloven-
ska Bistrica,

5. Pavao Terbuc, Ulica Staneta Severja 9,
Maribor.

II. Za upraviteljico prisilne poravnave se
določi mag. Irena Lesjak, dipl. ek., Ulica
heroja Vojka 39, Maribor.

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

IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku
30 dnevnega roka za prijavo terjatev z obraz-
loženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terja-
tve drugih upnikov.

V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 19. 1. 1999.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 1. 1999
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St 19/96-303 S-52
To sodišče obvešča vse upnike, da bo

tretji narok za preizkus terjatev v stečajni
zadevi TAM Inženiring in vzdrževanje,
d.o.o. – v stečaju, Maribor, Ptujska c.
184, dne 2. 3. 1999 ob 10. uri, v sobi št.
330.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 1. 1999

St 9/96-5568 S-53
To sodišče obvešča vse upnike, da bo

tretji narok za preizkus terjatev v stečajni
zadevi TAM Maribor, družba za upravlja-
nje in financiranje podjetij, d.d. – v ste-
čaju, Maribor, Ptujska c. 184, dne 2. 3.
1999 ob 10.20, v sobi št. 330.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 1. 1999

St 15/98-17 S-54
To sodišče je dne 12. 11. 1998 s

sklepom opr. št. St 15/98 začelo stečajni
postopek nad podjetjem M.G.L., Go-
stinstvo, trgovina, proizvodnja, d.o.o.,
Maribor, Aljaževa 12.

Odslej firma glasi M.G.L., Gostinstvo, tr-
govina, proizvodnja, d.o.o. – v stečaju, Ma-
ribor, Aljaževa 12.

Za stečajno upraviteljico je določena
Majda Jaki, dipl. ek., stan. Koroška c. 75,
Maribor.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in do-
kazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu se-
natu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica.

Narok za preizkus terjatev bo dne 20. 4.
1999 ob 10.30, v sobi št. 330 naslovnega
sodišča.

Dolžnike stečajnega dolžnika se poziva,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 12. 11.
1998.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 1. 1999

St 6/98-113 S-55
To sodišče razpisuje II. narok za preiz-

kus upniških terjatev v stečajni zadevi Kon-
struktor Mizarstvo, d.o.o., Maribor – v
stečaju, dne 17. 2. 1999 ob 9. uri, soba
330 tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 1. 1999

St 9/92-528 S-56
To sodišče razpisuje IV. narok za preiz-

kus upniških terjatev v stečajni zadevi Je-
klo, p.o., Ruše – v stečaju, dne 3. 3.
1999 ob 9. uri, soba 330 tukajšnjega so-
dišča.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 1. 1999

St 13/96-738 S-57
To sodišče obvešča vse upnike, da bo

tretji narok za preizkus terjatev v stečajni
zadevi TAM Gospodarska vozila, d.o.o.
– v stečaju, Maribor, Ptujska c. 184,
dne 2. 3. 1999 ob 9.30, soba 330 tukajš-
njega sodišča.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 1. 1999

St 44/97 S-58
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 44/97 sklep z dne 20. 1. 1999:
II. narok za preizkus terjatev nad dolžnikom
Stell, Inženiring in proizvodnja, d.o.o., Ve-
lenje, Splitska 35, Velenje – v stečaju,
opr. št. St 44/97, bo dne 3. marca 1999 ob
8.30, v sobi št. 106 tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 1. 1999

St 28/98-17 S-59
To sodišče je dne 18. 1. 1999 s sklepom

opr. št. St 28/98 začelo stečajni postopek
nad podjetjem Barta & Barta, Podjetje za
posredovanje doma in v tujini, d.o.o., Ma-
ribor, Ulica kragujevških žrtev 6. Odslej
firma glasi Barta & Barta, Podjetje za posre-
dovanje doma in v tujini, d.o.o. – v stečaju,
Maribor, Ulica kragujevških žrtev 6.

Za stečajno upraviteljico je določena
Majda Jaki, dipl. ek., stan. Koroška c. 75,
Maribor.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazi
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v
dveh mesecih od dneva objave tega oklica.

Narok za preizkus terjatev bo dne 20. 4.
1999 ob 9. uri, v sobi št. 330 tukajšnjega
sodišča.

Dolžnike stečajnega dolžnika se poziva,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 18. 1.
1999.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 1. 1999

St 20/96-671 S-60
To sodišče obvešča vse upnike, da bo

četrti narok za preizkus terjatev v stečajni
zadevi Tekstilna tovarna Tabor, d.o.o. – v
stečaju, Maribor, Valvazorjeva ul. 38,
dne 2. 3. 1999 ob 13. uri, v sobi št. 330.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 1. 1999

St 14/98-41 S-61
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Almira, alpska modna in-
dustrija, d.d., Jalnova 2, Radovljica, za
dne 26. 3. 1999 ob 9. uri, v sobi št. 113/I
tega sodišča.

Upniki si lahko ogledajo predlog načrta
finančne reorganizacije pri tem sodišču v
stečajni pisarni, med uradnimi urami v po-
nedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure,
ob sredah tudi od 13. do 15. ure.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 20. 1. 1999

St 52/98 S-62
To sodišče je s sklepom opr. št. St

52/98 z dne 29. 12. 1998 potrdilo skle-
njeno prisilno poravnavo med dolžnikom Li-
tostroj tovarna ulitkov, d.o.o., Litostroj-
ska 40, Ljubljana in njegovimi upniki.

Ugotovi se, da so upniki razreda A (A1
do A4) pristali na vplačilo stvarnega vložka s
prenosom terjatve na dolžnika ter dobo po
pravnomočnosti prisilne poravnave pridobili
v družbi deleže, kot izhaja iz priloge sklepa.

Ugotovi se, da so upniki razreda B in E
ločitveni upniki, na katerih terjatve sklenitev
prisilne poravnave nima učinka.

Upnikom razreda C izplača dolžnik 20%
na dan 15. 7. 1998 ugotovljene terjatve, in
sicer v roku enega leta od pravnomočnosti
sklepa z obrestno mero v višini TOM + 0%
od dne 15. 7. 1998 do plačila.

Ugotovi se, da na upnike razreda D (de-
lavci dolžnika – odpravnine in poškodbe)
sklenitev prisilne poravnave nima učinka.

Ugotovi se, da se je upnik SRD, d.d.,
odpovedal pravici do ločenega poplačila za
svojo terjatev v višini 99,085.883,70 SIT.
Ugotovi se tudi, da je isti upnik svojo terja-
tev – krediti v skupni višini 147,515.985
SIT, dani dolžniku med postopkom prisilne
poravnave, spremenil v lastninski delež.

Prisilna poravnava je bila potrjena dne
29. 12. 1998. Sklep o potrditvi prisilne po-
ravnave je postal pravnomočen dne 8. 1.
1999.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 1. 1999

St 14/97-39 S-63
V smislu drugega odstavka 99. člena za-

kona o prisilni poravnavi, stečaju in likvida-
ciji se stečajni postopek nad dolžnikom Sta-
ri Pil, d.o.o., v stečaju, zaključi.

Zoper sklep o zaključku stečajnega po-
stopka se lahko upniki pritožijo v 15 dneh
po objavi tega sklepa.

Premoženje stečajnega dolžnika se v ce-
loti uporabi za poravnavo stroškov stečajne-
ga postopka.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 22. 1. 1999

Izvršbe in zavarovanja

R 382/98 I-10
Na podlagi sporazuma strank v notarskem

zapisu notarja Drava Ferligoja iz Kopra, pod
opr. št. Sv 1276/98-1 z dne 9. 12. 1998 in
sklepa naslovnega sodišča opr. št. R 382/98
z dne 17. 12. 1998, se zaradi zavarovanja
denarne terjatve upnika do dolžnika na podla-
gi posojilne pogodbe št. 1153/71, račun št.
5200001/451 z dne 9. 12. 1998, v višini
3,750.000 SIT, ki se valorizira v višini rokih in
na način, določen z vsakokrat veljavnim
sklepom o obrestnih merah upnice in s 5,9%
letno obrestno mero, ki se spreminja skladno
z vsakokrat veljavnim sklepom o obrestnih me-
rah upnice, s tem da si upnica pridržuje pravi-
co, da v času pogodbenega razmerja spreme-
ni način obračunavanja in plačil te pogodbe v
skladu z vsakokrat veljavnim določilom o nači-
nih in rokih za obračun in plačilo obresti upni-
ce; v primeru, da dolžnik ne poravna pravoča-
sno zapadlih obveznosti po navedeni posojilni
pogodbi, mu upnica zaračunava na neplačani
znesek zamudne obresti po vsakokrat veljav-
nem sklepu o obrestnih merah, realne obresti
se obračunavajo mesečno od vsakokratnega
revaloriziranega stanja posojila in plačujejo v
roku do 8 dni od dneva obračuna; upnica ima
pravico zaračunati tudi provizijo in dejanske
stroške za opravljene storitve, skladno z ve-
ljavno tarifo upnice; rok vračila posojila je 84
mesecev, tako da dolžnik vrača posojilo v 84
mesečnih anuitetah, ki zapadejo v plačilo zad-
nji delovni dan v mesecu, pri čemer 1. obrok
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zapade v plačilo 31. 1. 1999, zadnji obrok pa
dospe v plačilo 31. 1. 2006, terjatev je izvrš-
ljiva dne 31. 1. 2006 oziroma prej, če:

– dolžnik ne porabi sredstev posojila za
nakup poslovnega prostora,

– dolžnik ne plača pravočasno obvezno-
sti po sporazumu,

– se izkaže, da so podatki dolžnika v spo-
razumu neresnični,

– dolžnik preneha poslovno sodelovati z
banko,

– dolžnik ne zavaruje zastavljene nepre-
mičnine in zavarovalne police ne vinkulira v
korist upnice ter zavarovanja in vinkulacije ne
obnavlja vsako leto,

– dolžnik ne izpolni drugih obveznosti iz
tega sporazuma,

opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiški knjigi, in sicer poslovnem prostoru, v
naravi pisarne št. 210, v izmeri 30 m2, v II.
nadstropju poslovne stavbe v Kopru, Prista-
niška ul. 8, ki stoji na parc. št. 1605, vpisani v
vl. št. 861, k. o. Koper, skupaj s solastninsko
pravico na skupnih delih in napravah ter solast-
ninsko pravico stavbnega in funkcionalnega
zemljišča, ki je last dolžnika, kar je razvidno iz
kupoprodajne pogodbe z dne 17. 11. 1998,
sklenjene s prodajalko Alenko Slabe, s. p.,
Ul. Vojke Šmuc št. 5, Koper in overjene pri
notarki Nevenki Kovačič iz Kopra, dne 3. 12.
1998, pod opr. št. Ov 3831/98.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 18. 12. 1998

R 397/98 I-11
Na podlagi sporazuma strank, v notar-

skem zapisu notarja Drava Ferligoja iz Ko-
pra, pod opr. št. SV 1329/98 z dne 23. 12.
1998, zaradi zavarovanja denarne terjatve
upnika do dolžnika na podlagi posojilne po-
godbe št. 4017/98, račun št.
0574-520000-2084805, z dne 26. 11.
1998, v višini 11,576.250 SIT, ki se revalo-
rizira v višini, rokih in na način, določen z
vsakokrat veljavnim sklepom o obrestnih me-
rah upnice in obrestuje v višini 6,15%, kar se
spreminja skladno z vsakokrat veljavnim
sklepom o obrestnih merah upnice in glede
na 3. člen posojilne pogodbe, s tem, da si
upnica pridržuje pravico, da v času pogod-
benega razmerja, spremeni način obračuna-
vanja in plačil po tej pogodbi, v skladu z
vsakokrat veljavnim določilom upnice o nači-
nih in rokih za obračun in plačilo obresti; v
primeru, da dolžnik ne poravna pravočasno
zapadlih obveznosti po posojilni pogodbi, mu
upnica zaračunava na neplačani znesek za-
mudne obresti v višini zakonsko določene
zamudne obresti, če pa ta ne bo več zakon-
sko določena, se znesek zapadlih obvezno-
sti revalorizira po stopnji rasti cen na drobno
v RS v preteklem mesecu oziroma skladno z
vsakokrat veljavnim sklepom o obrestnih me-
rah in obrestuje v višini pogodbene realne
obrestne mere, povečane za 25%; rok plači-
la obresti in revalorizacije je 8 dni od dneva
obračuna, glavnico pa dolžnik odplačuje v
28 enakih trimesečnih obrokih, ki zapadejo
v plačilo vsakega 1. 2., 1. 5., 1. 8. in 1. 11.
v vsakem letu, s tem, da prvi obrok zapade v
plačilo 1. 5. 1999, zadnji pa 1. 5. 2006 ozi-
roma prej, skladno z 2. členom sporazuma,

se opravi rubež nepremičnin dolžnika, ki
niso vpisane v zemljiški knjigi, in sicer poslovni
prostor v objektu Barka v Kopru, ob Ferrarski

ulici, na parc. št. 1567/18 k. o. Koper, loci-
ran v I. nadstropju, št. I/8, v izmeri 70 m2, s
pripadajočo solastninsko pravico na zemljišču,
na katerem objekt stoji in funkcionalnem zem-
ljišču ter na skupnih prostorih, delih in napra-
vah, ki služijo objektu kot celoti, ki je last
dolžnika na podlagi kupne pogodbe z dne
2. 12. 1998, št. 133-033-175/98-I, ki je
overjena pri notarju Jožetu Dernovšku, dne
18. 12. 1998, pod št. Ov I 3775/98.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 23. 12. 1998

R 327/98 I-14
Ugotovi se, da na podlagi neposredno

izvršljivega notarskega zapisa notarja Drava
Ferligoja iz Kopra, opr. št. SV 1293/98 z
dne 17. 12. 1998 in sklepa tega sodišča
opr. št. R 327/98, zaradi zavarovanja upni-
kove denarne terjatve z zastavno pravico na
nepremičnini, zarubi nepremičnino v lasti za-
staviteljev vsakega do 1/2, to je na parc. št.
4744/187, zk vl. št. 4116, k.o. Izola-mesto
do 34,18/100, kar v stavbi predstavlja prit-
ličje, označeno v delilnem načrtu, ki ga je
izdelala Arhitekta št. 161/92 prostore ozna-
čene s številkami od 3 do 12 ter shram-
bo-klet v podpritličju, pridobljene na podlagi
kupoprodajne pogodbo sklenjene med za-
staviteljema kot kupcema in Bajić Nado iz
Novega Sada, ZRJ, kot prodajalko, dne
26. 7. 1996, overjeno pri notarki iz Kopra,
dne 29. 7. 1996, ov. št. 3887/96.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 24. 12. 1998

R 400/98 I-15
Na podlagi sporazuma strank v notar-

skem zapisu notarja Drava Ferligoja iz Ko-
pra, pod opr. št. SV 1348/98, z dne
23. 12. 1998 in sklepa naslovega sodišča
opr. št. R 400/98 z dne 29. 12. 1998, se
zaradi zavarovanja denarne terjatve upnika
do dolžnika in zastavitelja na podlagi po-
godbe o dolgoročnem kreditu št. 197/98
z dne 26. 11. 1998 v višini 20,000.000
SIT, s spremenljivo obrestno mero, ki je
sestavljena iz temeljne obrestne mere, ki
se mesečno korigira in realne obrestne me-
re 8,7% na letni ravni; terjatev zapada v
plačilo v 57 mesečnih obrokih in končnim
rokom zapadlosti 3. 1. 2004; terjatev je
izvršljiva najkasneje do 3. 1. 2004, oziro-
ma upnica ima pravico odstopiti od pogod-
be in zahtevati takojšnje vračilo kredita in
vseh terjatev na podlagi kredita, če:

– ugotovi, da je kreditojemalec ob skleni-
tvi pogodbe posredoval neresnične podatke
ali na kak drug način zavedel banko,

– ni izpolnil v roku katerekoli obveznosti
po tej pogodbi,

– postane insolventen, preneha obstajati
zaradi razdružitve, razdelitve ali fuzije in bi te
spremembe bistveno vplivale na položaj ban-
ke kot upnika,

– brez soglasja banke spremeni pogod-
bo o vodenju sredstev pri banki,

– nenamensko uporabi sredstva tega po-
sojila,

– ne izpolnjuje kateregakoli pogoja kre-
ditne sposobnosti,

– onemogoči banki kontrolo porabe kre-
dita,

opravi rubež nepremičnin, ki niso vpisane
v zemljiški knjigi – poslovnih prostorov lokala

G4 in G5, kot del objekta Oskrbni center
Ankaran, skupne površine 134,80 m2, ki leži
na parceli 1361/1 k.o. Oltra, na naslovu
Srebrničeva 13, Ankaran, ki je last solidarne-
ga dolžnika, kar je razvidno iz pogodbe o
izročitvi lokala v oskrbnem centru Ankaran,
sklenjene med SGP Primorje Ajdovščina in
solidarnim dolžnikom dne 26. 11. 1991, št.
OCA-023-91, overjena pred Temeljnim so-
diščem v Kopru, enota v Kopru dne 25. 9.
1992, št. Ov I 5427/92, v korist upnice.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 5. 1. 1999

R 383/98 I-13
Na podlagi sporazuma strank, v notar-

skem zapisu notarja Drava Ferligoja iz Ko-
pra, pod opr. št. SV 1286/98 z dne 16. 12.
1998, se zaradi zavarovanja denarne terja-
tve upnika do dolžnika na podlagi pogodbe
o dolgoročnem tolarskem kreditu v višini
4,000.000 SIT, z rokom plačila 31. 12.
2003, s tem da se kredit vrača v 60 meseč-
nih anuitetah, s tem da se kredit revalorizi-
ra, obrestna mera pa je T+7% letno in se
spreminja, skupaj z vsemi morebitnimi
stroški, ki bi jih upnik imel z uveljavljanjem
vračila terjatve, se opravi rubež nepremič-
nin zastavitelja – poslovni prostor št. 6, v
izmeri 29 m2, ki se nahaja v pritličju objekta,
faza E, poslovna stavba, stoječa na parceli
št. 1460 k. o. Koper in je v sklopu izgradnje
objektov ob Ogrlici, sedaj z naslovom Ko-
lodvorska ul. 2, Koper, last koristnika kredi-
ta (Teleray, d.o.o., Ljubljana), kot je razvid-
no iz kupoprodajne pogodbe, sklenjene
med Yanni, d.o.o., Hajdrihova 21a, Ljublja-
na, kot prodajalcem in koristnikom kredita
kot kupcem z dne 21. 5. 1997, overjene
pri notarju Jožetu Dernovšku dne 2. 6.
1997, OV-2032/97.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 23. 12.1998

Kolektivni delovni spori

I Kd 3/99 K-1
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani,

na podlagi 49. člena zakona o delovnih in
socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94) ob-
vešča vse zainteresirane stranke, da je uve-
den kolektivni delovni spor med predlagate-
ljem Bioprod, d.o.o., Ljubljana, Stegne 25a
in nasprotnim udeležencem stavkovni odbor
podjetja Bioprod, zaradi ugotovitve zakonito-
sti stavke.

Vse osebe, organi ali organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o ka-
terem se odloča, imajo možnosti, da se po-
stopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu naj
prijavijo v 3 dneh od te objave, lahko pa tudi
ves čas postopka na naroku s pisno vlogo.

Poravnalni narok je razpisan na dan 17.
2. 1999 ob 8.30 v sobi št. 3/III Delovnega
in socialnega sodišča v Ljubljani, Resljeva
ulica 14, Ljubljana.

Obvestilo o uvedbi postopka je izobeše-
no tudi na oglasni deski tega sodišča dne
19. 1. 1999.

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 19. 1. 1999
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Ob-651
Evropska unija je v okviru programa

Phare z namenom, da podpre napore Re-
publike Slovenije pri približevanju Evropi,
zagotovila sredstva za zaposlovanje sloven-
skih strokovnjakov v ključnih državnih inšti-
tucijah.

Slovenska vlada bo za pospešitev pro-
cesa približevanja Evropski uniji v okviru
Vlade Republike Slovenije, Službe za za-
konodajo, Sektorja za evropsko in pri-
merjalno pravo, oblikovala prosto delovno
mesto

pravnega strokovnjaka
Zadolžen bo za pomoč pri postavitvi na-

cionalnega pravnega načrta z realističnimi
časovnimi roki, pripravo poročil o delu gle-
de na zahteve različnih vladnih organov in
partnerskih institucij Evropske unije, sve-
tovanje na področju evropskih zadev, nad-
zor nad letnimi plani dela in ciljev, sode-
lovanje s Službo Vlade RS za evropske
zadeve.

Pogoji:
– diplomirani pravnik,
– vsaj 3 leta ustreznih delovnih izku-

šenj,
– aktivno znanje angleščine,
– obvladovanje dela z računalnikom

(MS Office).
Prednost bo imel kandidat z mednarod-

nimi izkušnjami in tisti, ki obvlada tudi dru-
ge jezike Evropske unije (nemščine, fran-
coščine, italijanščine).

Z izbranim kandidatom bomo sklenili de-
lovno razmerje za določen čas, in sicer do
31. 8. 1999 oziroma do dokončanja pro-
jekta.

Prijave z življenjepisom v slovenskem in
angleškem jeziku pričakujemo v osmih dneh
po objavi na naslov: Deloitte & Touche,
d.o.o. (za PHARE), Dunajska 22, 1511
Ljubljana.

Vlada Republike Slovenije
Služba za zakonodajo

Sektor za evropsko
in primerjalno pravo

Št. 122-2/99-0016-04 Ob-412
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 258.f čle-

na zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o prekrških (Ur. l. RS, št. 35/97 in
87/97):

a)
– 1 prosto mesto sodnika za pre-

krške s sedežem v Brežicah,
– 1 prosto mesto sodnika za pre-

krške s sedežem v Laškem,
– 1 prosto mesto sodnika za pre-

krške s sedežem v Lendavi,
– 1 prosto mesto sodnika za pre-

krške s sedežem v Sevnici,
II. na podlagi drugega odstavka 258.j

člena zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o prekrških (Ur. l. RS, št.
35/97 in 87/97):

a)
– 2 prosti mesti sodnikov za pre-

krške s sedežem v Kočevju.
Razpisni pogoji
K I/a, K II/a

diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-
šne pogoje za izvolitev za sodnika za pre-
krške iz 258.d člena zakona o spremem-
bah in dopolnitvah zakona o prekrških in
pogoje za izvolitev za sodnika za prekrške,
določene v drugem odstavku 258.e člena
zakona o spremembah in dopolnitvah za-
kona o prekrških.

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

Ministrstvo za pravosodje

Št. 122-1/99-0016-04 Ob-631
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
državnem 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
družbi, in posebne pogoje za imenovanje
na mesto pomočnika državnega tožilca, do-
ločene v četrtem odstavku 15. člena zako-
na o državnem tožilstvu.

Pisne  prijave  z  življenjepisom  in  do-
kazili  o  izpolnjevanju  zahtevanih  pogojev
sprejema  Ministrstvo  za  pravosodje,
Ljubljana,  Župančičeva  3,  15  dni  po
objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 122-2/99-0016-04 Ob-632
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena zakona o sod-

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

a)
– 1 prosto mesto višjega sodnika na

oddelku za civilno sodstvo Višjega so-
dišča v Mariboru;

b)
– 1 prosto mesto okrožnega sodni-

ka na Okrožnem sodišču v Kopru,
– 1 prosto mesto okrožnega sodni-

ka na Okrožnem sodišču v Murski So-
boti,

– 1 prosto  mesto  okrožnega  sod-
nika  na  Okrožnem  sodišču  v  Novi
Gorici,

– 1 prosto mesto okrožnega sodni-
ka na Okrožnem sodišču v Slovenj
Gradcu,

– 1 prosto mesto okrožnega sodni-
ka na sedežu Delovnega in socialnega
sodišča v Ljubljani;

c)
– 2 prosti mesti okrajnih sodnikov

na Okrajnem sodišču v Ljubljani,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika

na Okrajnem sodišču v Mariboru,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika

na Okrajnem sodišču v Šentjurju pri
Celju,

– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču na Vrhniki.

Razpisi
 delovnih mest

Št. 412-01/96-21/9 Ob-630
V skladu s sklepom 54. seje Komisije

Državnega zbora Republike Slovenije za
volitve, imenovanja in administrativne za-
deve objavljamo

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 Fundaci-
je imenuje Državni zbor Republike Sloveni-
je kot predstavnika uporabnikov na pred-
log invalidskih organizacij.

1. Na podlagi 25. člena odloka o usta-
novitvi Fundakcije za financiranje invalid-
skih in humanitarnih organizacij v Republi-
ki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 9/98) imenuje
Državni zbor Republike Slovenije in pred-
log invalidskih organizacij za člane prvega
Sveta Fundacije predstavnike tistih invalid-
skih organizacij, 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) raz-
vrščene 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:
– priložiti dokazila navedena v 1. točki

tega javnega poziva,
S tem dokazujejo, da so upravičeni

predlagatelji.
– posredovati naslednje podatke za

predlagane kandidate: ime in priimek, dan,
mesec, leto in kraj rojstva; stopnjo izobraz-
be; poklic za katerega je usposobljen; na-
ziv organizacije, kjer je zaposlen in delo, ki
ga opravlja; stalno prebivališče; izjavo, da
pristaja na kandidaturo; kratko utemeljitev
predloga.

Na podlagi posredovanih predlogov bo
Komisija Državnega zbora za volitve, ime-
novanja in administrativne zadeve obliko-
vala predlog enega kandidata in ga posre-
dovala v odločitev Državnemu zboru Re-
publike Slovenije.

Predloge z dokazili in podatki navedeni-
mi pod 1. in 2. točko posreduje, na na-
slov: Komisija Državnega zbora za volitve,
imenovanja in administrativne zadeve,
1000 Ljubljana, Šubičeva 4, do vključno
19. februarja 1999.

Nepopolnih predlogov Komisija Držav-
nega zbora za volitve, imenovanja in admi-
nistrativne zadeve ne bo upoštevala.

Komisija Državnega zbora
Republike Slovenije za volitve,

imenovanja in administrativne zadeve
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Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani  pravnik,  ki  izpolnjuje  splo-

šne  pogoje  za  izvolitev  iz  8. člena
zakona o sodniški službi in posebne po-
goje za izvolitev na mesto višjega sodnika,
določene v 3. členu zakona o spremem-
bah  in  dopolnitvah  zakona  o  sodniški
službi;

K I/b
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona
o sodniški službi in posebne pogoje za
izvolitev na mesto okrožnega sodnika,
določene v 2. členu zakona o spremem-
bah in dopolnitvah zakona o sodniški
službi;

K I/c
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona
o sodniški službi in posebne pogoje za
izvolitev na mesto okrajnega sodnika,
določene  v  1.  členu  zakona  o  spre-
membah in dopolnitvah zakona o sodniški
službi.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazi-
li o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spre-
jema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 122-1/99-0016-04 Ob-502
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 19. člena zakona o držav-

nem tožilstvu (Ur. l. RS, št. 63/94):
a) 2 prosti mesti vrhovnih državnih

tožilcev na kazenskem oddelku Držav-
nega tožilstva Republike Slovenije,

b) 1 prosto mesto višjega državne-
ga tožilca na Višjem državnem tožilstvu
v Mariboru.

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

šne pgoje za izvolitev na sodniško mesto,
določene v 8. členu zakona o sodniški
službi, in posebne pogoje za imenovanje
na mesto vrhovnega državnega tožilca,
določene  v  tretjem  odstavku  15.  člena
in  v  16.  členu  zakona  o  državnem
tožilstvu;

K I/b
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne  pogoje  za  izvolitev  na  sodniško 
mesto,  določene  v  8.  členu  zakona  o
sodniški službi, in posebne pogoje za ime-
novanje na mesto višjega državnega tožil-
ca, določene v drugem odstavku 15. čle-
na in v 16. členu zakona o državnem to-
žilstvu;

Pisne prijave z življenjepisom in dokazi-
li o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spre-
jema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 032-03/2-202/98 Ob-503
Komisija za mandatna vprašanja, vo-

litve in imenovanja na podlagi tretjega
odstavka 41. člena zakona o uresničeva-
nju javnega interesa na področju kulture

(Ur. l. RS, št. 75/94), 6. in 7. člena odlo-
ka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni
center Ivan Napotnik Velenje (Uradni vest-
nik, št. 7/98) objavlja prosto delovno
mesto

direktorja javnega zavoda Kulturni
center Ivan Napotnik Velenje.

Kandidati morajo poleg zakonskih po-
gojev izpolnjevati še naslednje pogoje:

– najmanj visoka izobrazba družboslov-
ne, humanistične ali ekonomske smeri,

– najmanj pet let delovnih izkušenj na
podobnih delovnih mestih,

– poznavanje dejavnosti s področja de-
la zavoda,

– aktivno znanje vsaj enega svetovne-
ga jezika,

– izkušnje pri samostojni pripravi in or-
ganiziranju kulturnih projektov oziroma
programov,

– predložiti morajo 5-letni program de-
la zavoda.

Direktor opravlja funkcijo poslovnega
in programskega direktorja. Mandat direk-
torja traja pet let.

Kandidati naj prijavo z dokazili o izpol-
njevanju razpisnih pogojev pošljejo v pet-
najstih dneh po objavi tega razpisa, v zapr-
ti kuverti z označbo “razpis za direktorja
javnega zavoda Kulturni center Ivan Na-
potnik Velenje”, na naslov Komisija za
mandatna vprašanja volitve in imenovanja
Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Vele-
nje.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v ro-
ku 30 dni od dneva objave razpisa.

Mestna občina Velenje
Komisija za mandatna

vprašanja, volitve in imenovanja

Št. 22/99 Ob-525
Nadzorni svet Vodnogospodarski inšti-

tut, družba za gospodarjenje z vodami,
d.o.o., Ljubljana, Hajdrihova 28, razpisu-
je delovno mesto

direktorja družbe.
Kandidat mora poleg zakonskih izpol-

njevati še posebne pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ima najmanj visoko strokovno izo-

brazbo iz področja dejavnosti družbe,
– da ima najmanj 5 let delovnih izku-

šenj na vodilnih delovnih mestih,
– da s svojim delom dokazuje sposob-

nost za organiziranje in strokovno vodenje
družbe,

– da obvlada dva svetovna jezika, od
tega enega aktivno.

Od kandidata pričakujemo kratek pred-
log koncepta vodenja in razvoja družbe.

Mandat direktorja traja pet let.
Pisne  prijave  z  dokazili  o  izpolnjeva-

nju  razpisanih  pogojev  pošljite  v  osmih
dneh  po  objavi  javnega  razpisa  na
naslov:  Vodnogospodarski  inštitut,  druž-
ba za gospodarjenje z vodami, d.o.o.,
Ljubljana, Hajdrihova 28 z oznako za“javni
razpis”.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v 30
dneh po objavi javnega razpisa.

Dodatne  informacije  so  kandidatom
na  voljo  v  tajništvu  družbe  na  tel.
177-5300.

Vodnogospodarski inštitut,
družba za gospodarjenje z

vodami, d.o.o., Ljubljana

Ob-605
Svet  Ljudske  univerze  Kranj,  C.

Staneta Žagarja 1, Kranj, razpisuje delov-
no mesto

direktorja.

Za direktorja je lahko imenovan kandi-
dat, ki izpolnjuje z zakonom določene po-
goje in ima:

– visokostrokovno izobrazbo družbo-
slovne usmeritve s pedagoško andragoško
izobrazbo,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj na
vodilnih, vodstvenih ali strokovnih delih,

– da pri svojem delu dosega uspehe,
iz katerih izhaja, da bo kandidat lahko us-
pešno opravljal naloge direktorja.

Kandidati morajo predložiti tudi pro-
gram dela za naslednje obdobje.

Kandidati naj pošljejo ponudbe z dokazili
o izpolnjevanju pogojev in programom dela
za mandatno obdobje v 8 dneh po objavi
razpisa, s pripisom “za razpis”. O izbiri bodo
kandidati obveščeni v zakonitem roku.

Ljudska univerza Kranj
Center za izobraževanje in kulturo

Ob-611
Občina Cerknica, Občinski svet, Komi-

sija za mandatna vprašanja, volitve in ime-
novanja razpisuje na podlagi 35. člena za-
kona o javnih zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91,
45/94 - odločba US, 71/95 - odločba US
in 8/96) in 1.odstavek 41. člena zakona
o uresničevanju javnega interesa na po-
dročju kulture (Ur. l. RS, št. 75/94) pro-
sto delovno mesto

direktorja knjižnice Jožeta Udoviča,
Cerknica, Partizanska 9.

Za direktorja je lahko imenovan kandi-
dat, ki poleg splošnih pogojev, določenih
z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogo-
je, ki jih določa statut:

1. da ima visokošolsko izobrazbo hu-
manistične smeri,

2. da ima bibliotekarski izpit,
3. da ima pet let delovnih izkušenj v

bibliotekarski dejavnosti,
4. da ima organizacijske in vodstvene

sposobnosti, ki so razvidne iz referenc o
dosedanjem delu in zaposlitvah,

5. da predloži program dela.
Mandat direktorja traja pet let.
Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj

pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev v 8 dneh po objavi raz-
pisa na naslov Komisija za mandatna vpra-
šanja, volitve in imenovanja pri Občinskem
svetu Občine Cerknica, C. 4. maja 53,
1380 Cerknica.

Prijavljene kandidate bomo o izbiri ob-
vestili v 30 dneh od dneva objave razpisa.

Občina Cerknica
Občinski svet
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Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

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. 0048-308/6-99 Ob-566
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljub-
ljana, tel. 061/132-5125, faks
061/315-073.

2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: izdelava in dobava vseh
vrst policijskih uniform in dodatkov, v
količinah, glede na potrebe med letom, v
ocenjeni vrednosti 600,000.000 SIT.

3. Kraj dobave: Ministrstvo za notranje
zadeve RS, Vodovodna 93a, Ljubljana.

4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-
ročila blaga, če je znan: 30. 4. 1999.

5.
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0048-308/5-99 Ob-567
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljub-
ljana, tel. 061/132-5125, faks
061/315-073.

2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: prevozna sredstva za
potrebe MNZ, v količinah, glede na potre-
be med letom, v ocenjeni vrednosti
600,000.000 SIT.

3. Kraj dobave: Ministrstvo za notranje
zadeve RS, Vodovodna 93a, Ljubljana.

4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-
ročila blaga, če je znan: 30. 4. 1999.

5.
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0048-308/7-99 Ob-568
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljub-
ljana, tel. 061/132-5125, faks
061/315-073.

2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: izbira izvajalcev, doba-
viteljev in vzdrževalcev za telekomuni-
kacijsko opremo, opremo tehničnega
varovanja, informacijsko opremo, infor-

macijske telekomunikacijske kabelske
sisteme za neprekinjeno napajanje, v ko-
ličinah, glede na potrebe med letom, v oce-
njeni vrednosti 800,000.000 SIT.

3. Kraj dobave: Ministrstvo za notranje
zadeve RS, Vodovodna 93a, Ljubljana.

4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-
ročila blaga, če je znan: 30. 4. 1999.

5.
Ministrstvo za notranje zadeve

ZJN-02-B
Naročilo objave javnega razpisa

brez omejitev za blago

Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za naročilo
blaga brez omejitev

Popravek
Ob-661

V  javnem  razpisu  za  izbiro  izvajalca
brez omejitev za prehrambeno blago, ob-
javljenem v Uradnem listu RS, št. 4 z dne
22. 1. 1999, Ob-466 se ocenjena vred-
nost pod 3(č) točko popravi in se pravilno
glasi:

3.(č) Ocenjena vrednost naročila:
24,300.000 SIT.

Vrtec Mavrica Brežice

Št. 8/99 Ob-411
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Zagorje, Cesta zma-
ge 1, 1410 Zagorje, tel. 0601/55-000,
faks 0601/64-616.

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

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

trebno dobaviti: urgentno vozilo v skladu s
standardom 75080

– predelava v polpovišano izvedbo,
– pogon 4 × 4,
– ABS zavorni sistem,
– ustrezna klimatizacija prostora,
– UKV instalacije s postajo YAESU.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: va-
riantne ali delne ponudbe ne bodo upošte-
vane.

(č) Ocenjena vrednost naročila: do
17,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: oddaja
posamičnega naročila ni možna.

4. Datum dobave, če je predvideno: čim
prej; določeno v pogodbi z izbranim ponud-
nikom.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Zagorje, Cesta zmage 1,
1410 Zagorje, kontaktna oseba Pavlič Joži-
ca, ek., tel. 0601/55-040.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 4. 2. 1999.

(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbe: do 24. 2. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ZD Zagorje, tajništvo, C.
zmage 1, Zagorje 1410.

Zapečatena kuverta mora biti označena
z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in števil-
ko objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS ter z navedbo predmeta naročila.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 3. 1999 ob 12. uri v ZD Zagorje, Cesta
zmage 1, sejna soba.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: pogoj za plačilo računa
je podpisan dokument o primopredaji vozi-
la, rok za plačilo bo dogovorjen s pogodbo,
ki jo bosta sklenila kupec in prodajalec.

11., 12., 13.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena,
– druga merila, navedena v razpisni do-

kumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: druge informacije o naročilu se dobijo
na naslovu pod 1. točko oziroma pri osebi
navedeni pod 4.a) točko.

16., 17.
Zdravstveni dom Zagorje

Ob-436
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Antona Žnideršiča,
Rozmanova 25b, Ilirska Bistrica.

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

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Anto-
na Žnideršiča, Rozmanova 25b, Ilirska Bi-
strica.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: predmet javnega naroči-
la je sukcesivna dobava živil po nasled-
njih skupinah:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in suhe stročnice,
7. zamrznjena in konzervirana zele-

njava,
8. sadje,
9. konzervirano sadje,
10. sadni sokovi,
11. žita, mlevski izdelki in testenine,
12. zamrznjeni izdelki iz testa,
13. kruh in pekovsko pecivo,
14. slaščičarski izdelki in keksi,
15. ostalo prehrambeno blago.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
15,239.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
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1. mleko in mlečni izdelki: 1,800.000
SIT,

2. meso in mesni izdelki: 3,800.000
SIT,

3. ribe in konzervirane ribe: 330.000
SIT,

4. jajca: 109.000 SIT,
5. olja in izdelki: 450.000 SIT,
6. sveža zelenjava in suhe stročnice:

1,000.000 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenja-

va: 160.000 SIT,
8. sadje: 1,000.000 SIT,
9. konzervirano sadje: 190.000 SIT,
10. sadni sokovi: 1,700.000 SIT,
11. žita, mlevski izdelki in testenine:

800.000 SIT,
12. zamrznjeni izdelki iz testa:

350.000 SIT,
13. kruh in pekovsko pecivo:

2,300.000 SIT,
14. slaščičarski izdelki in keksi:

650.000 SIT,
15. ostalo prehrambeno blago:

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

cesivne dobave blaga v letu 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novna šola Antona Žnideršiča, Rozmanova
25b, Ilirska Bistrica – tajništvo.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 18. 2. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija je na voljo
proti plačilu 10.000 SIT na žiro račun št.
52210-603-31002, Banka Koper, PE Ilir-
ska Bistrica.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 19. 2. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola Antona Žni-
deršiča, Rozmanova 25b, Ilirska Bistrica –
tajništvo šole.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 2. 1999 ob 10. uri v prostorih Osnovne
šole Antona Žnideršiča, Rozmanova 25b,
Ilirska Bistrica.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi prilo-
žiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1% od vrednosti ponudbe z veljav-
nostjo do 6. 4. 1999.

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

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

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

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

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

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

morejo umakniti ponudbe: 18. 2. 1999 do
12. ure.

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

– cena – 6 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

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

nudnik – 3 točke,
– plačilni rok – 2 točki,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine poudbe z zahtevami

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

čilu:Osnovna šola Antona Žnideršiča, Roz-
manova 25b, Ilirska Bistrica, pri ravnateljici
šole Karmen Šepec, tel. 067/41-541, faks
067/41-072.

16., 17.
Osnovna šola Antona Žnideršiča

Ilirska Bistrica

Ob-512
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom počitka Metlika, Mestni trg 16,
Metlika, 068/63-140.

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

3. (a) Kraj dobave: Dom počitka, Metli-
ka, Mestni trg 16.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: živila in material za pre-
hrano, in sicer:

A) meso in mesni izdelki,
B) perutninsko meso,
C) kruh in pekovsko pecivo,
D) mlevski izdelki in testenine,
E) zamrznjena in konzervirana zelenjava

in sadje,
F) sveže sadje in zelenjava,
G) pijače in napitki,
H) mleko in mlečni izdelki,
I) splošno prehrambeno blago.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko

poteguje za naročilo samo dela zahteva-
nega blaga, za katere dele oziroma skupi-
ne: ponudniki lahko predložijo ponudbo za
celotno javno naročilo ali samo del raz-
pisanega javnega naročila (posamezne
skupine).

(č) Ocenjena vrednost naročila:
31,600.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: naroči-
lo se setoji iz osem skupin, in sicer:

A) meso in mesni izdelki: 9,500.000 SIT,
B) perutninsko meso: 2,500.000 SIT,
C) kruh, pekovsko pecivo: 3,800.000

SIT,
D) mlevski izdelki in testenine: 600.000

SIT,
E) zamrznjena in konzervirana zelenjava

in sadje: 800.000 SIT,
F) sveže sadje in zelenjava: 3,000.000

SIT,
G) pijače in napitki: 1,100.000 SIT,
H) mleko in mlečni izdelki: 6,100.000

SIT,

I) splošno prehrambeno blago:
4,200.000 SIT.

Naročnik si pridržuje pravico do spre-
membe količin nabav posameznih živil, gle-
de na spremembe obsega dela in dejanske
potrebe.

4. Datum dobave, če je predvideno: do-
bava je celo leto.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Dom
počitka Metlika, Mestni trg 16, 8330 Metli-
ka, tajništvo med 8. in 14. uro.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 15. 2. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR
52130-603-34088 z oznako “za razpisno
dokumentacijo”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 19. 2. 1999 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Dom počitka Metlika, Mest-
ni trg 16, 8330 Metlika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 2. 1999, ob 10. uri v Domu počitka.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija v višini 5% razpisne
vrednosti posamezne skupine, na katero se
prijavlja z veljavnostjo 30 dni po izdaji sklepa
o izbiri.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: minimalni plačilni rok
15 dni po dobavi.

11. Zahtevana  pravna  oblika,  ki  jo
mora  prevzeti  skupina  ponudnikov  stori-
tev, če ji bo dodeljeno javno naročilo: po-
godba.

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: 45 dni po odpi-
ranju ponudb oziroma do sklenitve pogod-
be z naročnikom.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– revizija pri posamezni skupini ali pod-
skupini razpisanega blaga ne zadrži izvrši-
tve sklepa pri ostalih skupinah blaga,

– kontaktna oseba: Matkovič Janez, tel.
63-140 vsak dan do 13. ure.

16., 17.
Dom počitka Metlika

Št. 02/99 Ob-513
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova
1, 3320 Velenje, 063/852-345.

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

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

trebno dobaviti: reševalno vozilo – kombi
verzije.
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(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine:

– variantne ali delne ponudbe ne bodo
upoštevane.

(č) Ocenjena vrednost naročila: od 8 do
9 mio SIT.

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

4. Datum dobave, če je predvideno: čim
prej, določeno bo v pogodbi z izbranim po-
nudnikom.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
60 dni po sklenitvi pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova 1,
uprava, kontaktna oseba Vukelić Ružica, tel.
063/856-711.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 5. 2. 1999 do
12. ure.

(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbe: 26. 2. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbe: Zdravstveni dom Velenje,
Vodnikova 1, 3320 Velenje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 3. 1999 ob 12. uri v sejni sobi Zdravstve-
nega doma Velenje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe:

– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10% ponudbene vrednosti, ki mora
biti veljavna najmanj 30 dni po datumu, ki je
določen za izdajo sklepa o izbiri najugod-
nejšega ponudnika,

– izjava banke, da bo v primeru če bo
izbran izdala bančno garancijo za dobro iz-
vedbo posla, ki mora biti veljavna en dan
preko poteka garancijske dobe za izdobav-
ljeno blago.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: pogoj za plačilo računa
je podpisan dokument o primopredaji vozi-
la, rok za plačilo bo dogovorjen s pogodbo,
ki jo bosta sklenila kupec in prodajalec.

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od dneva
odpiranja ponudb.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: so navedene v razpisni dokumentaciji,
dodatne pa se lahko dobijo pri osebi nave-
deni pod 6. točko.

16., 17.
Zdravstveni dom Velenje, p.o.

Ob-546
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o.,

Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.

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

3. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:
skladišče kupca.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: ventilacijske cevi: zaradi
obsežnosti specifikacije blaga se ta nahaja
v razpisni dokumentaciji.

Ventilacijske cevi morajo biti izdelane po
standardih, navedenih v 15 točki te objave.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje za celotno naro-
čilo.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
12,400.000 SIT.

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

dobje 1. 1. 1999 do 31. 12. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo gospodarsko finančnega sektorja –
kont. oseba Majda Turnšek (ob dvigu pred-
ložiti kopijo nakazila na žiro račun).

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 18. 2. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, nakazilo na ži-
ro račun RTH, d.o.o., št.
52700-601-18647 pri APP Trbovlje.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 19. 2. 1999 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Rudnik Trbovlje - Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje, tajništvo
gospodrsko finančnega sektorja kont. ose-
ba Majda Turnšek, (zapečatene kuverte mo-
rajo biti jasno označene kot to predvideva
zakon o javnih naročilih).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 2. 1999 ob 8.30.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% vrednosti blaga, veljav-
nost: kot predvideva navodilo o vrstah fi-
nančnih zavarovanj Uradni list RS, št.
73/97.

10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: javno naročilo
se oddaja v celoti posamezni pravni osebi.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom zakona o javnih naročilih.

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

– ponudbena cena – do 30 točk,
– rok plačila do – 10 točk,
– rok dobave do – 20 točk,
– možnost kompenzacije – do 30 točk;
– fiksnost cen do – 10 točk.

Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-
sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudnik mora ob oddaji ponudbe pri-
ložiti atest z vidika protieksplozijske zaščite
za uporabo v metanskih jamah od poob-
laščene institucije. Fleksibilne prezračeval-
ne cevi, ki so namenjene za uporabo v rud-
nikih z metanskim režimom, morajo zadovo-
ljiti smiselno kriterijem standardov:

– JUS N.S8.011 (Uradni list SFRJ, št.
18/81),

– JUS B.Z2.133 (Uradni list SFRJ, št.
59/77),

– JUS B.Z2.100 (Uradni list SFRJ, št.
59/77) in

– DIN 22100/93 (Teil 3 in Teil 4).
16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 20. 11. 1998 pod
Ob-8326, objava o izidu pa dne 28. 12.
1998.

RTH, d.o.o., Trbovlje

Ob-541
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o.,
Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.

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

3. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:
skladišče kupca.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: pisarniški material z oz-
nako podjetja: zaradi obsežnosti specifi-
kacije blaga se ta nahaja v razpisni doku-
mentaciji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje za celotno naroči-
lo: pisarniški material z oznako podjetja.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
2,100.000 SIT.

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

dobje 1. 1. 1999 do 31. 12. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo gospodarsko finančnega sektorja –
kont. oseba Majda Turnšek (ob dvigu pred-
ložiti kopijo nakazila na žiro račun).

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 9. 1. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, nakazilo na ži-
ro račun RTH, d.o.o., št.
52700-601-18647 pri APP Trbovlje.

7. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbe: 10. 2. 1999 do
8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Rudnik Trbovlje - Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje, tajništvo
gospodrsko finančenga sektorja kont. ose-
ba Majda Turnšek, (zapečatene kuverte mo-
rajo biti jasno označene kot to predvideva
zakon o javnih naročilih).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 2. 1999 ob 8.30.
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9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% vrednosti blaga, veljav-
nost: kot predvideva navodilo o vrstah fi-
nančnih zavarovanj Uradni list RS, št.
73/97.

10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: javno naročilo
se oddaja v celoti posamezni pravni osebi.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom zakona o javnih naročilih.

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

– ponudbena cena – do 40 točk,
– rok plačila do – 15 točk,
– rok dobave do – 20 točk,
– možnost kompenzacije – do 7 točk;
– fiksnsot cen do – 18 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

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

čilo je bil objavljen dne 13. 11. 1998 pod
Ob-8094, objava o izidu pa dne 28. 12.
1998.

RTH, d.o.o., Trbovlje

Ob-547
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o.,
Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.

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

3. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:
skladišče kupca.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: kemična sredstva za či-
stilno napravo, izbira dobavitelja za do-
bo 5 let, za obdobje 1999–2003.

Zaradi obsežnosti specifikacije blaga se
ta nahaja v razpisni dokumentaciji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj se lahko poteguje za celotno naročilo.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
54,000.000 SIT.

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

dobje 1. 1. 1999 do 31. 12. 2003.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 2003.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo gospodarsko finančnega sektorja –
kont. oseba Majda Turnšek (ob dvigu pred-
ložiti kopijo nakazila na žiro račun).

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 1. 3. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, nakazilo na

žiro račun RTH, d.o.o., št.
52700-601-18647 pri APP Trbovlje.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 2. 3. 1999 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Rudnik Trbovlje - Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje, tajništvo
gospodrsko finančnega sektorja kont. ose-
ba Majda Turnšek, (zapečatene kuverte mo-
rajo biti jasno označene kot to predvideva
zakon o javnih naročilih).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 3. 1999 ob 8.30.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% 1/5 vrednosti blaga, ve-
ljavnost: kot predvideva navodilo o vrstah
finančnih zavarovanj Uradni list RS, št.
73/97.

10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: javno naročilo
se oddaja v celoti posamezni pravni osebi.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom zakona o javnih naročilih.

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

– ponudbena cena – do 40 točk,
– rok plačila do – 15 točk,
– reference na področju čiščenja vod,

onesnaženih s koloidno suspendirano gli-
no, v Sloveniji 15 točk,

– rok dobave do – 10 točk,
– fiksnsot cen do – 15 točk.,
– pariteta (Incoterms 1990) do – 5 točk
Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

15.
16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-

lo je bil objavljen dne 13. 11. 1998 št.
Ob-8086, objava o izidu pa dne 29. 1. 1999.

RTH, d.o.o., Trbovlje

Ob-548
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o.,
Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.

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

3. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:
skladišče kupca.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: izdelki črne metalurgije:
zaradi obsežnosti specifikacaije blaga se ta
nahaja v razpisni dokumentaciji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje za celotno naroči-
lo ali za posamezen sklop. Sklopi so:

– sklop 1: perforirana pločevina,
– sklop 2: verige za transporter.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
9,540.000 SIT.

(d) Ocenjan vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: oce-
njeni vrednosti sklopov so:

– sklop 1: perforirana pločevina:
4,780.000 SIT,

– sklop 2: verige za transporter:
4,760.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: ob-
dobje 1. 1. 1999 do 31. 12. 1999.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo gospodarsko finančnega sektorja –
kont. oseba Majda Turnšek (ob dvigu pred-
ložiti kopijo nakazila na žiro račun).

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 9. 2. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, nakazilo na ži-
ro račun RTH, d.o.o., št.
52700-601-18647 pri APP Trbovlje.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 10. 2. 1999 do 10.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Rudnik Trbovlje - Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje, tajništvo
gospodrsko finančnega sektorja kont. ose-
ba Majda Turnšek, (zapečatene kuverte mo-
rajo biti jasno označene kot to predvideva
zakon o javnih naročilih).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 2. 1999 ob 11. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% vrednosti blaga, veljav-
nost: kot predvideva navodilo o vrstah fi-
nančnih zavarovanj Uradni list RS, št.
73/97.

10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: javno naročilo
se oddaja v celoti ali po sklopih posamezni
pravni osebi.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom zakona o javnih naročilih.

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

– ponudbena cena – do 40 točk,
– rok plačila do – 15 točk,
– rok dobave do – 20 točk,
– možnost kompenzacije – do 7 točk;
– fiksnost cen do – 13 točk,
– kreditiranje do – 5 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

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

čilo je bil objavljen dne 6. 11. 1998 pod
Ob-7927, objava o izidu pa dne 28. 12.
1998.

RTH, d.o.o., Trbovlje
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Ob-561
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Termoelektrarna Bre-
stanica, d.o.o., CPB 18, 8280 Brestanica.

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

3. (a) Kraj dobave: Javno podjetje Ter-
moelektrarna Brestanica, d.o.o., CPB 18,
8280 Brestanica.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: mostno dvigalo, nosilno-
sti 56/10 t.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila: 30 mio

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

15. 7. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Termoelektrarna Brestanica,
d.o.o., CPB 18, 8280 Brestanica.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 10. 2. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, št. ŽR:
51600-601-10014.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 1. 3. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javno podjetje Termoelek-
trarna Brestanica, d.o.o., CPB 18, 8280
Brestanica.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 3. 1999 ob 12.05, Javno podjetje Ter-
moelektrarna Brestanica, d.o.o., CPB 18,
Brestanica.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: 10% od ocenjene vredno-
sti naročila, bančna garancija za resnost
ponudbe, trajanje veljavnosti bančne ga-
rancije – 3 mesece po poteku roka veljav-
nosti ponudbe.

10., 11., 12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 10. 5. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– merila, ki so navedena v razpisni doku-

mentaciji,
– upoštevane bodo preference za do-

mače ponudnike v višini 10%.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: Marjan Jelenko, univ. dipl. inž. str. in
Vladimir Ribič, dipl. inž. str., tel.
0608/24-16-141.

16., 17.
JP Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.

Ob-564
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja
6/a, 5270 Ajdovščina, faks
065/161-91-30.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev (sklop II), s pogojem
prodaje zemljišča (sklop I), na katerem bo
blago dobavljeno.

3. (a) Kraj dobave: Ajdovščina, Vilharje-
va 25 (Papirnica).

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

sklop I) prodaja zazidanega stavbne-
ga zemljišča v velikosti ca. 2000 m2,

sklop II) nakup 6 stanovanj, zgrajenih
na prodanem zemljišču iz sklopa I.: 2
trisobni v velikosti do 66 m2, 4 dvosob-
na v velikosti do 55 m2.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: na-
ročnik odda naročilo blaga iz sklopa II. pod
pogojem, da izbrani ponudnik kupi blago iz
sklopa I. in na isti lokaciji, skladno s pogoji
razpisne dokumentacije dobavi blago iz
sklopa II.

Obvezna je oddaja javnega naročila iste-
mu ponudniku za vsa razpisana dela skupaj.

(č) Ocenjena vrednost naročila: sklop I.
– prodaja zemljišča: 27,000.000 SIT, sklop
II. – nakup stanovanj: 54,700.000 SIT.

(d)
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
sklop I) v roku 15 dni po podpisu pogod-

be z izbranim ponudnikom,
sklop II) v roku 11 mesecev po podpisu

pogodbe z izbranim ponudnikom.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, Aj-
dovščina, tajništvo občine.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 10. 2. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko, na
ŽR: 52010-630-7043.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 1. 3. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Občina Ajdovščina, Cesta
5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, vložišče.
Ponudba mora biti predložena v zapečateni
kuverti in označena skladno z navodili iz
razpisne dokumentacije.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 3. 1999 ob 10. uri, sedež Občine Aj-
dovščina, Cesta 5. maja 6/a, Ajdovščina,
sejna soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: brezpogojna bančna garancija v
višini 3% od vrednosti javnega razpisa po
sklopu I) in II) skupaj, z veljavnostjo do 25. 4.
1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: skladno z zakonodajo o
izvrševanju in izplačevanju iz proračuna RS.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lah-
ko nastopajo kot posamezni izvajalec ali kot
skupina izvajalcev s sklenjenim dogovorom
o skupnem nastopu.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: v skladu s točko 8.2 razpisne doku-
mentacije.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo najkasneje do 1. 3.
1999 do 9. ure, kasneje ne več.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): naj-
višja cena za prodajo zemljišča po sklopu I.
(25%), najnižja cena za nakup stanovanj po
sklopu II. (25%), reference izvajalca in nje-
govih podizvajalcev na tovrstnih objektih
(15%), finančno stanje ponudnika (10%), re-
ference kadrov (5%), rok izvedbe (5%), teh-
nična opremljenost ponudnika (5%), dodat-
ne ugodnosti pri ponudbeni ceni in plačilnih
pogojih (10%).

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Sonja Lovrekovič, tel.
065/161-910.

16., 17.
Občina Ajdovščina

Št. 59/99 Ob-539
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40,
6310 Izola, 066/606-580.

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

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

trebno dobaviti: nabava papirne higien-
ske konfekcije.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
5,800.000 SIT.

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

bava je sukcesivna celo leto.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

zaključek dobav je konec leta, z možnostjo
podaljšanja pogodbe še za eno leto.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna bolnišnica Izola, Biserka Benedet-
ti, tel. 066/606-306, po predhodni najavi.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 5. 2. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, virmansko, na
žiro račun: 51430-603-31364.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 19. 2. 1999 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Izola, Po-
lje 40, 6310 Izola, uprava – tajništvo, prev-
zemnica Biserka Benedetti.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 2. 1999 ob 11. uri, v sejni sobi na
naslovu naročnika.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: kot finančno zavarovanje za re-
snost ponudbe mora ponudnik predložiti
bančno garancijo v višini 10% od razpisane
vrednosti. Bančna garancija za resnost po-
nudbe mora veljati do vključno datuma ve-
ljave ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoji plačila se
bodo dokončno oblikovali v pogodbi.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranimi po-
nudniki bo sklenjena enoletna pogodba, z
možnostjo podaljšanja še za eno leto.



Stran 600 / Št. 6 / 29. 1. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

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 gospodarska družba ali
samostojni podjetnik z ustreznimi kvalifika-
cijami za opravljanje tovrstne dejavnosti. Po-
nudnik ne sme biti v stečaju, imeti mora
poravnane vse davčne in druge z zakonom
določene obveznosti. Podrobnejše zahteve
so podane 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): nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije o naročilu se
dobi na naslovu naročnika pri Rudi Benko,
dipl. ek.

16., 17.
Splošna bolnišnica Izola

Št. 48/99 Ob-587
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Klinični center Ljubljana, Zaloška 2,
Ljubljana, telefaks 061/315-583.

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

3. (a) Kraj dobave: Klinični center Ljub-
ljana, Zaloška 7, SPS Kirurška klinika, KO
za gastrokirurgijo BPD.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: nakup ultrazvočnega apa-
rata s sledečimi karakteristikami:

– compact ČB sistem za rutinske
preiskave in širok obseg aplikacij,

– možnost priključitve katerekoli son-
de: predvsem konveksne abdominalne
sonde 3,75 MHZ in linearne 7,5 MHZ s
katerima bi lahko pokrili vso dejavnost v
tej bolnici,

– možnost priključitve endokaviratnih
sond inm annular array,

– široka uporabnost aparata tako v
rutinski in specialni diagnostiki, enostav-
na uporaba, s širokim obsegom funkcij
in operacij,

– dokumentacija s ČB termičnim ti-
skalnikom s papirjem,

– nastavki za punkcije,
– možnost nadgradnje z doplersko

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

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik mora nuditi kompletno ponudbo.

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

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: oddaja
delnih ponudb in s tem delov naročila ni
mogoča.

4. Datum dobave, če je predvideno: za-
četek aprila 1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
konec aprila 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Kli-
nični center Ljubljana, Komercialni sektor,
Poljanski nasip 58, tajništvo, I. nadst. soba
40, vsak delovnik med 9. in 12. uro.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 9. februar 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, ki jih ponudnik
plača pred dvigom razpisne dokumentacije
na blagajni Kliničnega centra, Bohoričeva
28, vsak delovni dan med 9. in 12. uro.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 18. februar 1999 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Klinični center Ljubljana, Ko-
mercialni sektor, Poljanski nasip 58, tajniš-
tvo, I. nadst. soba 13.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. februar 1999 ob 12. uri, glavna stavba
Kliničnega centra Ljubljana – predavalnica
IV., Zaloška 7, Ljubljana.

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

Trajanje bančne garancije za resnost po-
nudbe je 30 dni po preteku veljavnosti po-
nudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kot izhaja iz vzorca po-
godbe, ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije.

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:
skladno z zakonom o gospodarskih druž-
bah in po razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 18. februar
1999.

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

Merilo Vrednost
1. kvaliteta izdelka 40%
2. reference ponudnika 20%
3. ponudbena cena 40%
Skupaj 100%.

15.
16. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: ni bila objav-
ljena.

17.
Klinični center Ljubljana

Ob-588
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni zavod Zdravstveni dom Ptuj,
Potrčeva 19A, Ptuj, tel. 062/779-069.

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

3. (a) Kraj dobave: dobava fco sedež na-
ročnika.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in montaža no-
tranje opreme zdravstvenih prostorov:

I. dobava in montaža pisarniškega in
kuhinjskega pohištva z belo tehniko,

II. dobava in montaža medicinske
opreme,

III. dobava računalniške opreme.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
24,000.000 SIT.

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

I. 7,000.000 SIT,
II. 11,000.000 SIT,
III. 6,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: 30

dni od dneva sklenitve pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 3. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:Jav-
ni zavod Zdravstveni dom Ptuj – tajništvo,
Potrčeva 19A, Ptuj.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 19. 2. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT plača ponudnik
z virmanom na žiro račun št.
52400-603-31322 pri APP Ptuj s pripisom
“Javni razpis za opremo”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 22. 2. 1999 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javni zavod Zdravstveni dom
Ptuj, – tajništvo, Potrčeva 19A, Ptuj., tajniš-
tvo, Ptuj, v zaprti kuverti s pripisom “Ne
odpiraj – Ponudba”, z navedbo številke ob-
jave javnega razpisa v Uradnem listu RS, ali
številke Uradnega lista RS in predmeta jav-
nega naročila.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 2. 1999 ob 12. uri na naslovu: Javni
zavod Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva 19A,
Ptuj, v pisarni direktorja.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10%
ocenjene vrednosti za posamezno skupino
blaga z veljavnostjo kot je določeno v razpi-
sni dokumentaciji.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po razpisni dokumen-
taciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: javno naroči-
lo bo oddano samo enemu izvajalcu za
posamezno skupino blaga. Izvajalec lahko
nudi izvedbo javnega naročila s podizvajal-
ci, s katerimi ima sklenjeno pogodbo, ki jo
je dolžan predložiti v ponudbeni dokumen-
taciji.

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 biti samostojni podjetnik ali
gospodarska družba registrirana za oprav-
ljanje tovrstne dejavnosti. Ostali pogoji so
razvidni iz razpisne dokumentacije.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe po roku, določe-
nem za oddajo ponudb. V primeru, da po-
nudnik umakne ponudbo po tem roku, na-
ročnik vnovči bančno garancijo za resnost
ponudbe.
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14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):

Merila za: I. cena: 80%, reference 10%,
kvaliteta 10%, II. in III. cena: 90%, referen-
ce 10%.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba javnega naročila –
Silvo Perko.

16., 17.
Javni zavod, Zdravstveni dom Ptuj

Ob-589
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. (a) Kraj dobave: HE Moste, RTP
Bled, RTP Jesenice, RTP Železarna, RTP
Jeklarna.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: digitalna vozliščna tele-
komuniakcijska oprema – SDH sinhro-
na digitalna hierarhija, skladno s speci-
fikacijo v razpisni dokumentaciji.

(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:
145,000.000 SIT.

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

1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo službe za načrtovanje in obratovanje
TK sistema, sektor za investicije, RTP Beri-
čevo, Beričevo 70, Dol pri Ljubljani, kont.
oseba Breda Kermavner.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 24. 2. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 117.150 SIT, virmansko na-
kazilo na žiro račun št. 50106-601-90093.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 2. 3. 1999 do 9.45.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Eles, Hajdrihova 2, Ljublja-
na, vložišče, soba 3 C 5, prevzemnik Kata-
rina Lipovec.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 3. 1999 ob 10. uri Eles, Hajdrihova 2,
Ljubljana, sejna soba 40/IV, 4. nadst. nas-
proti dvigala.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 7,250.000 SIT, bančna garanci-
ja za resnost ponudbe, trajanje veljavnosti
45 dni od dneva odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansa ni, plačilni rok
najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo, obračun
po situacijah, ki so navedene v razpisni do-
kumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, v po-
nudbeni dokumentaciji mora biti priložen

spisek podizvajalcev in navedena pravna ob-
lika odnosa med njimi.

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

Naročnik bo moral predložiti naslednje
dokumente:

– 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),

– izpolnjene, žigosane in podpisane ta-
bele ustreznosti ponujene opreme,

– izpolnjen obrazec ponudbenega pre-
dračuna,

– parafiran vzorec bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

– parafiran vzorec bančne garancije za
odpravo napak v garancijskem roku,

– parafiran vzorec menične izjave,
– izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji,
– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma

BON 3 (datuma izdaje obrazcev BON 2 in
BON 3 ne smeta biti starejša od 30 dni),

– reference ponudnika,
– podatke o že sklenjenih pogdbah za

tovrstna dela, iz katerih je razvidna stopnja
gotovosti del in zasedenost oziroma razpo-
ložljivost kadrovskih kapacitet,

– izjavo, da izpolnjuje formalne delovne
in tehnične pogoje in ima ustrezna poobla-
stila, profesionalne in tehnične zmožnosti,
finančne vire, opremo in druge pripomoč-
ke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, iz-
kušnje in ugled ter zaposlene, ki bodo spo-
sobni izvesti pogodbo,

– izjavo, da mu zakon ne prepoveduje
skleniti pogodbe,

– izjavo pristojnega organa, da ni plačil-
no nezmožen, pod prisilno upravo, v steča-
ju, v likvidaciji, da ponudnikovo poslovanje
ni predmet obravnave pred sodiščem in ni z
odločbo ustavljeno (datum izjave ne sme
biti starejši od 90 dni),

– potrdilo Ministrstva za finance Davčne
uprave RS, da je poravnal vse davke in pris-
pevke določene z zakonom v obdobju zad-
njih šest mesecev,

– izjavo, da ponudnikovi vodstveni de-
lavci v preteklih treh letih pred začetkom
razpisa niso bili obsojeni zaradi kaznivih de-
janj v zvezi s poslovanjem,

– pisna dokazila in informacije, iz katerih
je razvidno, da ponudnik razpolaga s po-
trebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi
pravicami,

– certifikat pripravljenosti na letnico 2000,
– dodatni prospekti,
– vse ostale zahtevane dokumente,

opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 20. 4. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN): skup-
na ponudbena cena 50%, plačilni pogoji
5% ISO standard 2%, potrjene pozitivne re-
ference 25%, rok izvedbe 5%, vzdrževanje
in kompatibilnost 6%, nadstandardnost 7%,
neurejenost ponudbene dokumentacije –
1%. Merila so podrobno prikazana v razpi-
sni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podaja jih kont. oseba naročnika Sila
Simona, tel. 061/174-32-20, faks
061/174-32-22.

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

Št. 81-33/50 Ob-590
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. (a) Kraj dobave: RTP Divača, RTP Go-
rica, RTP Beričevo, RTP Podlog, RTP Mari-
bor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava krmilno-signalnih,
merilnih in napajalnih kablov z bakreni-
mi opleti, tipa NYCY, izdelanih po pred-
pisu DIN VDE 027 do napetosti 0,6/1kV
(vse ostale podrobnosti so razvidne iz
razpisne dokumentacije).

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

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

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

rec 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: pri
naročniku, tajništvo sektorja za vzdrževanje,
soba 22/IV kont. oseba Mojca Ferleš.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 5. 2. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.325 SIT, virmansko na-
kazilo z oznako naziva javnega razpisa na
žiro račun št. 50106-601-90093.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 22. 2. 1999 do 9.30.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 2. 1999 ob 10. uri pri naročniku, sejna
soba 40/IV.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 1,900.000 SIT, bančna garanci-
ja za resnost ponudbe, trajanje veljavnosti
45 dni od dneva odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansa ni, plačilni rok
najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo, obračun
po situacijah, ki so navedene v razpisni do-
kumentaciji.

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

12. Zahteve  glede  pravnega  statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpol-
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njevati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost:

Naročnik bo moral predložiti naslednje
dokumente:

– 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 potrdila pristojnega or-
gana in overovitve ne sme biti starejši od
90 dni),

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

– potrjene pozitivne reference del in ka-
drov,

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

– izjavo, da mu zakon ne prepoveduje
sklenitve pogodbe,

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

– potrdilo Ministrstva za finance, da ima
poravnane davčne in druge obveznosti do-
ločene z zakonom v obdobju zadnjih šest
mesecev,

– vse ostale zahtevane dokumente,
opredeljene v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 8. 4. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža
in način uporabe meril – 21. člen ZJN):
ponudbena cena (60% delež), plačilni po-
goji (3% delež), potrjene pozitivne referen-
ce ponudnika za dobavo kablov NYCY v
objektih ELES-a (10% delež), potrjene po-
zitivne reference ponudnika za dobavo kab-
lov NYCY v objektih izven ELES-a (5%),
možnost vezave ponujenih kablov na že
obstoječe kable vgrajene v objektih ELES-a
(22%). Merila so podrobno prikazana v raz-
pisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podaja jih kont. oseba naročnika Jože
Vimpolšek.

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

Ob-591
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. (a) Kraj dobave: HE Moste, RTP
Bled, RTP Jesenice, RTP Železarna, RTP
Jeklarna.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: multipleksna terminalska
oprema in naprave za brezprekinitveno
napajanje 48 V DC, glede na specifika-
cijo v razpisni dokumentaciji.

(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:
145,000.000 SIT.

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

1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo službe za načrtovanje in obratovanje
TK sistema, sektor za investicije, RTP Beri-
čevo, Beričevo 70, Dol pri Ljubljani, kont.
oseba Breda Kermavner.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 24. 2. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 117.150 SIT, virmansko na-
kazilo na žiro račun št. 50106-601-90093.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 2. 3. 1999 do 11.15.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Eles, Hajdrihova 2, Ljublja-
na, vložišče, soba 3 C 5, prevzemnik Kata-
rina Lipovec.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 3. 1999 ob 11.30, Eles, Hajdrihova 2,
Ljubljana, sejna soba 40/IV, 4. nadst. nas-
proti dvigala.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 7,250.000 SIT, bančna garanci-
ja za resnost ponudbe, trajanje veljavnosti
45 dni od dneva odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansa ni, plačilni rok
najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo, obračun
po situacijah, ki so navedene v razpisni do-
kumentaciji.

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

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

Naročnik bo moral predložiti naslednje
dokumente:

– 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),

– izpolnjene, žigosane in podpisane ta-
bele ustreznosti ponujene opreme,

– izpolnjen obrazec ponudbenega pre-
dračuna,

– parafiran vzorec bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

– parafiran vzorec bančne garancije za
odpravo napak v garancijskem roku,

– parafiran vzorec menične izjave,
– izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji,
– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma

BON 3 (datuma izdaje obrazcev BON 2 in
BON 3 ne smeta biti starejša od 30 dni),

– reference ponudnika,
– podatke o že sklenjenih pogodbah za

tovrstna dela, iz katerih je razvidna stopnja
gotovosti del in zasedenost oziroma razpo-
ložljivost kadrovskih kapacitet,

– izjavo, da izpolnjuje formalne delovne
in tehnične pogoje in ima ustrezna poobla-
stila, profesionalne in tehnične zmožnosti,
finančne vire, opremo in druge pripomoč-
ke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, iz-
kušnje in ugled ter zaposlene, ki bodo spo-
sobni izvesti pogodbo,

– izjavo, da mu zakon ne prepoveduje
skleniti pogodbe,

– izjavo pristojnega organa, da ni plačil-
no nezmožen, pod prisilno upravo, v steča-
ju, v likvidaciji, da ponudnikovo poslovanje
ni predmet obravnave pred sodiščem in ni z
odločbo ustavljeno (datum izjave ne sme
biti starejši od 90 dni),

– potrdilo Ministrstva za finance Davčne
uprave RS, da je poravnal vse davke in pris-
pevke določene z zakonom v obdobju zad-
njih šest mesecev,

– izjavo, da ponudnikovi vodstveni de-
lavci v preteklih treh letih pred začetkom
razpisa niso bili obsojeni zaradi kaznivih de-
janj v zvezi s poslovanjem,

– pisna dokazila in informacije, iz katerih
je razvidno, da ponudnik razpolaga s po-
trebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi
pravicami,

– certifikat pripravljenosti na letnico
2000,

– dodatni prospekti,
– vse ostale zahtevane dokumente,

opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 20. 4. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN): skup-
na ponudbena cena 50%, plačilni pogoji
5% , ISO standard 2%, potrjene pozitivne
reference 25%, rok izvedbe 5%, vzdrževa-
nje in kompatibilnost 6%, nadstandardnost
7%, neurejenost ponudbene dokumentaci-
je – 1%. Merila so podrobno prikazana v
razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podaja jih kont. oseba naročnika Sila
Simona, tel. 061/174-32-20, faks
061/174-32-22.

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

Št. 33/99 Ob-594
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Kranjski vrtci, Cesta Stneta Žagarja
19, Kranj, faks 064/226-012.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN):javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev (18. do 42. člen ZJN).

3. (a) Kraj dobave: Vrtci naročnika Kranj-
ski vrtci, Cesta Staneta Žagarja 19, Kranj.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: prehrambeno blago po
skupinah, v skupni orientacijski vrednosti
57,600.000 SIT;

I. mleko in mlečni izdelki – 6,000.000
SIT;

II. meso in mesni izdelki – 17,000.000
SIT;

III. ribe – 800.000 SIT;
IV: perutnina – 2,800.000 SIT;
V. zamrznjeno sadje in zelenjava –

3,000.000 SIT;
VI. kruh in pekovski izdelki – 3,700.000

SIT;
VII. pecivo – 1,800.000 SIT;
VIII. jajca – 1,000.000 SIT;
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IX. jušne zakuhe in testenine –
1,500.000 SIT;

X. domače sadje in zelenjava –
3,900.000 SIT;

XI. uvoženo sadje in zelenjava –
4,000.000 SIT;

XII. sadni sirupi in sokovi – 1,900.000
SIT;

XIII. konzervirana živila – 2,400.000 SIT;
XIV. čaji – 500.000 SIT;
XV. osnovna živila in dodatki jedem –

7,300.000 SIT.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: zain-
teresirani ponudniki lahko predložijo ponud-
be za posamezne skupine razpisanega
predmeta javnega naročila.

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

cesivna dobava.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

30. 4. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: zain-
teresirani ponudniki lahko dvignejo razpi-
sno dokumentacijo na sedežu naročnika pri
tajnici zavoda Ireni Zupan, Kranjski vrtci, C.
Staneta Žagarja 19, Kranj.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na razpolago od 1. 2. 1999 do vključ-
no 25. 2. 1999 od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumen-
tacije je potrebno predložiti dokazilo o vpla-
čilu, v višini 4.000 SIT na žiro račun naroč-
nika št. 51500-603-30437, sklicna števil-
ka 02/99.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele na naslov naročni-
ka v 30 dneh po objavi razpisa, to je do
1. 3. 1999 do 12. ure.

Prevzemnik: Irena Zupan, tajnica zavoda
Kranjski vrtci, C. Staneta Žagarja 19, Kranj.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe v zapečatenih ku-
vertah z oznako “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko Uradnega lista RS ter navedbo pred-
meta naročila poslati oziroma dostaviti na
naslov: Kranjski vrtci, Staneta Žagarja 19,
Kranj.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 3. 1999 ob 8. uri na naslovu: Kranjski
vrtci, Cesta Staneta Žagarja 19, Kranj.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo navzo-
či pri javnem odpiranju ponudb morajo pred-
ložiti pisno pooblastilo ponudnikov za zasto-
panje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija 5% od ponud-
bene vrednosti z veljavnostjo do 30. 4.
1999 ter ustrezno izjavo banke za odobri-
tev izdaje garancije za dobro izvedbo del.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila najmanj 30
dni od dneva izstavitve računa, po dobavi
blaga.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba, skle-
njena za dobo 12 mesecev.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
biti veljavna do 30. 4. 1999.

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

a) višina cene – ovrednoteno s 60 toč-
kami,

b) celovitost ponudbe – ovrednoteno s
30 točkami,

c) plačilni pogoji – ovrednoteno z 10 toč-
kami.

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

čilo je bil objavljen dne 30. 10. 1998 pod
št. 73, Ob-7736, objava o izidu pa dne
18. 12. 1998, št. 86, razveljavitev javnega
razpisa za sukcesivno dobavo prehrambe-
nih artiklov v Uradnem listu RS, št. 2 z dne
15. 1. 1999 pod št. Ob-331.

Kranjski vrtci

Ob-595
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za delo, družino in social-
ne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana.

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

3. (a) Kraj dobave: Dom starejših Šent-
jur, Svetinova 1, Šentjur pri Celju.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: oprema za kuhinjo in pral-
nico.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik mora ponuditi dobavo celotne zah-
tevane opreme, razvidne iz projekta.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
29,000.000 SIT.

(d)

4. Datum dobave, če je predvideno: 7.
april 1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
14. april 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: dipl.
jur. Branko Gorečan, v.d., direktorja Doma
starejših Šentjur, soba št. 40, II. nadst. Ob-
čine Šentjur, Mestni trg 10. Informacije po
tel. 063/743-919.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 22. 2. 1999 med
9. in 13. uro, v sobi št. 40, Občine Šentjur,
po predložitvi dokazila o plačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, na žiro račun
št. 50770-603-37326, Dom starejših Šent-
jur, Svetinova 1, Šentjur.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo vse
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 26. 2. 1999, do 10. ure, v vložišče Ob-
čine Šentjur, naslovljene na: Dom starejših
Šentjur, Svetinova 1, Šentjur. Zapečatene
kuverte morajo biti jasno označene z napi-
som: “Ponudba – Ne odpiraj” in številko
objave v Uradnem listu RS, s predmetom
javnega naročila ter oznako ponudnika.

(b)
8., 9., 10., 11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so opredeljene v razpisni dokumen-
taciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 22. 3. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): v raz-
pisni dokumentaciji bodo natančneje opre-
deljena merila, izhodišča za izbor pa bodo:
reference, dobavni rok, cena, bližina servi-
sa, plačilni pogoji ter ostale ugodnsoti.

15., 16., 17.
Dom starejših Šentjur

Ob-656

1. Naročnik:  Družba  za  avtoceste  v
Republiki  Sloveniji  –  DARS,  d.d.,  Ulica
XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljub-
ljana, Einspielerjeva 6, telefaks
133-22-51.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika:
javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.

3. a) Kraj dobave: mehanizacija in oprema
morata biti dobavljeni v AC bazo Postojna.

b) Vrsta in količina blaga: HC Selo –
Šempeter; nabava mehanizacije in opre-
me za AC bazo Vipava.

Št. Vrsta opreme Količina Cena/enoto Vrednost

1. Kombinirano vozilo 1 kom 2,000.000 2,000.000
2. UKV postaje – mobilne 5 kom 115.000 575.000

c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telji se lahko potegujejo za vsako predra-
čunsko postavko posebej.

č) Ocenjena vrednost naročila je
2,575.000 SIT.

d) Ocenjena vednost delov naročila: glej
tabelo v točki 3b.

4. Datum dobave: mehanizacija in opre-
ma morata biti dobavljeni 30 dni po podpisu
pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
glej točko 4.

6. a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
št. 104/I, kontaktna oseba je Marjana Štu-
lar, tel. 178-84-39, faks 178-83-32.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo do 19. 2. 1999.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 3.360 SIT za
razpisno dokumentacijo ponudniki lahko
poravnajo na blagajni DDC (soba 104)
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oziroma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

a) Datum in ura predložitve ponudb: upo-
števane bodo ponudbe, ki bodo predlože-
ne najkasneje do 19. 2. 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 Selo – Šempeter; nabava mehaniza-
cije in opreme za AC bazo Vipava“ Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

8. Datum , čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo dne 19. 2. 1999 ob
10. uri, na naslovu: Direkcija Republike Slo-
venije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sej-
na soba št. 220/II.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudb: vsak ponudnik mora skupaj
s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 77.250 SIT in
veljavnostjo 91 dni od datuma odpiranja
ponudb.

10. 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.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko
nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z opredeli-
tvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.

12. 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.

13.
14. Merilo za dodelitev naročila je naj-

nižja cena.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: strokovne informacije posreduje Oto
Rubinič, dipl. inž. – Družba za državne ce-
ste, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a, soba
103/I, tel. 178-83-31, faks 178-83-32.

17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen dne 18. 9. 1998 pod št.
63/98, objava o izidu pa dne 30. 11. 1998.

Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji

Ob-657

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. a) Kraj dobave:
– sol NaCl AC baza Postojna in Hrušica,
– raztopina CaCl2 AC baza Hrušica,

Ljubljana, Postojna in Slovenske Konjice,
ter CP Logatec,

– raztopina MgCl2 AC baza Hrušica.
b) Vrsta in količina blaga: nabava po-

sipnih materialov soli, kalcijevega in
magnezijevega klorida.

Št. Vrsta posipnega materiala Količina Orientacijska vrednost

1. Dobava evaporirane soli 0/1 mm 116.000 kg 1,500.000 SIT
2. Kalcijev klorid (raztopina 24%) 215.000 l 6,550.000 SIT
3. Magnezijev klorid (raztopina 20%) 15.000 l 375.000 SIT

c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telji se lahko potegujejo za vsako predra-
čunsko postavko posebej.

č) Ocenjena vrednost naročila je
8,425.000 SIT.

d) Ocenjena vednost delov naročila: glej
tabelo v točki 3b.

Datum dobave: količine je potrebno, gle-
de na potrebe posameznega odseka avto-
ceste, dobaviti za zimsko sezono 1998/99.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
glej točko 4.

6. a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
št. 104/I, kontaktna oseba je Marjana Štu-
lar, tel. 178-84-39, faks 178-83-32.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo do 19. 2. 1999.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 4.100 SIT za razpi-

sno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.

7. a) Datum in ura predložitve ponudb:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predlo-
žene najkasneje do 19. 2. 1999 do 8.30.

b) Polni naslov kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbe: Družba za državne ceste, d.o.o.,
Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, soba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Nabavo posipnih materialov soli, kalcije-
vega in magnezijevega klorida“ Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

8. Datum , čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo dne 19. 2. 1999 ob
9. uri na naslovu: Direkcija Republike Slo-
venije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sej-
na soba št. 220/II.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudb: vsak ponudnik mora skupaj
s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 252.750 SIT in
veljavnostjo 91 dni od datuma odpiranja
ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti fi-
nancira naročnik iz lastnih sredstev. Način
plačevanja  z  roki  je  določen  v  pogodbi
kot  obvezni  sestavini  razpisne  dokumen-
tacije.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lah-
ko nastopajo kot posamezni izvajalec ozi-
roma skupno nastopanje (joint venture) z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega part-
nerja.

12. 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,
bilančno stanje oziroma poročilo revizorjev
za zadnja 3 leta, kadrovska sestava in
opremljenost.

13.
14. Merilo za dodelitev naročila je naj-

nižja cena.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: strokovne informacije posreduje Svit
Černe, dipl. inž. – Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, Einspilerjeva 6, tel.
13-222-41, faks 13-13-099.

17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen dne 4. 9. 1998 pod št.
61/98, objava o izidu pa dne 27. 11.
1998.

Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji

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

Ob-511
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Mislinja, Šolska cesta 34,
2382 Mislinja, faks 0602/56-065.

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

3. Kraj izvedbe del: Razborca–Mala Mi-
slinja–Dovže.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja javnega vodovoda Razborca–Mala
Mislinja–Dovže; ocenjena vrednost celot-
nega naročila (gradbena in inštalacijska de-
la) je 45,000.000 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: za vse skupaj.
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(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: pro-
jekti že izdelani.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: upoštevane bodo
ponudbe po osnovnem popisu in razpisni
dokumentaciji.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
takoj po podpisu pogodbe, dokončanje del:
najkasneje v 90 delovnih dneh oziroma
manj, glede na ponujeni rok izvajalca.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Mislinja, Šolska cesta 34, Mislinja.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 1. 2. 1999 do
5. 2. 1999 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom ali
položnico na ŽR 51840-630-25643.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 1. 3. 1999 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Mislinja, Občinski
urad Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Misli-
nja. Ponudbe morajo biti v zaprti kuverti z
označbo: “Ne odpiraj – ponudba za vodo-
vod Razborca–Mala Mislinja–Dovže”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 3. 1999 ob 10. uri, v sejni sobi Občine
Mislinja, Šolska cesta 34.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 5% ocenjene vred-
nosti celotnega naročila, trajanje garancije
– do poteka opcije ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: financiranje in plačila v skladu z navo-
dilom o izvrševanju proračuna RS (Ur. l.
RS, št. 1/98).

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:
navedene v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be mora biti najmanj 60 dni od dneva, ko
poteče rok za oddajo ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, plačilni pogoji in drugi pogoji,
navedeni v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: se dobijo na naslovu Občina Mislinja,
kontaktna oseba Drago Pogorevc, dipl. inž.,
tel. 0602/56-081.

17., 18.
Občina Mislinja

Št. S1-0003/99 Ob-526
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.,
Grajska 2, Zagorje ob Savi, tel.
0601/64-100 telefaks 0601/64-582.

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

3. Kraj izvedbe del: Zagorje ob Savi.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja hribovitega območja Kukolnice in Ci-
lence: vodovod Vine in Kolenc.

Vrednost dodeljenega naročila v celoti je
25,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudnik lahko
predloži le eno ponudbo, v skladu z zahte-
vami razpisne dokumentacijo, in sicer sa-
mostojno ali z morebitnimi sopogodbeniki.
V primeru, da ponudnik nastopa v ponudbi
s sopogodbeniki mora v ponudbi predložiti
podpisan sporazum o skupnem nastopanju
in prevzemu pogodbenih obveznosti.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
marec 1999 končanje del julij 1999 (90
delovnih dni).

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Rud-
nik Zagorje v zapiranju, d.o.o., Grajska 2,
Zagorje ob Savi, kont. oseba Sandi Grčar,
tel. 0601/64-100 telefaks 0601/64-582.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo lah-
ko zainteresirani ponudniki dvignejo na na-
slovu naročnika pri Jasni Marinšek do 17. 2.
1999 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko dvignejo ponudniki proti plačilu 15.000
SIT na žiro račun naročnika št.
52720-601-18631 sklic na številko
10.1.42.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe predložijo po-
nudniki – prevzemnici Jasni Marinšek naj-
kasneje do 18. 2. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Rudnik Zagorje v zapiranju,
d.o.o., Grajska 2, Zagorje ob Savi.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo 18. 2. 1999 ob 12. uri na
naslovu naročnika Rudnik Zagorje v zapira-
nju, d.o.o., Zagorje ob Savi – sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ponudniki morajo v ponudbi predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 10% od vrednosti javnega razpisa z
veljavnostjo do 30 dni po datumu izdaje
sklepa o izbiri.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila se izvajajo v skladu z določili zakona
o izvrševanju proračuna Republike Sloveni-
je in navodil o izvrševanju proračuna v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: samostojni izvajalec z
možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih
navede v ponudbi.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: na javni razpis se lahko prijavijo prav-

ne osebe in zasebniki, ki izpolnjujejo na-
slednje pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposlene ali pogodbeno

angažirane delavce v skladu z določili zako-
na o graditvi objektov ter ostale strokovne
delavce.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe:17. 2. 1999 do
12. ure.

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

– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-

mi naročnika – 2 točki,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik – 2 točki,
– dejavnost ki jo opravlja ponudnik – 3

točke,
– dosedanje izkušnje, reference pred-

vsem na področju predmeta javnega razpi-
sa – 4 točke,

– kadrovska struktura in strokovne refe-
rence zaposlenih oziroma predvidenih po-
dizvajalcev – 4 točke,

– razmerje cena/kvaliteta storitev – 5
točk.

Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-
nejši.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki dobijo vse dodatne informa-
cije o naročilu na naslovu naročnika pri San-
diju Grčarju.

17.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 4. 9. 1998 pod št.
61/98 št. 1-0029/98, objava o izidu pa
dne 6. 11. 1998 Ur. l. RS, št. 74-76/98.

Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.
Zagorje ob Savi

Št. S1-0003/99 Ob-527
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.,
Grajska 2, Zagorje ob Savi, tel.
0601/64-100 telefaks 0601/64-582.

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

3. Kraj izvedbe del: Zagorje ob Savi.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja Orlek I. faza.

Vrednost dodeljenega naročila v celoti
je 40,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudnik lahko
predloži le eno ponudbo, v skladu z zahte-
vami razpisne dokumentacije, in sicer sa-
mostojno ali z morebitnimi sopogodbeniki.
V primeru, da ponudnik nastopa v ponudbi
s sopogodbeniki mora v ponudbi predložiti
podpisan sporazum o skupnem nastopanju
in prevzemu pogodbenih obveznosti.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
marec 1999 končanje del julij 1999 (90
delovnih dni).

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Rud-
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nik Zagorje v zapiranju, d.o.o., Grajska 2,
Zagorje ob Savi, kont. oseba Sandi Grčar,
tel. 0601/64-100 telefaks 0601/64-582.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo lah-
ko zainteresirani ponudniki dvignejo na na-
slovu naročnika pri Jasni Marinšek do 17. 2.
1999 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko
dvignejo ponudniki proti plačilu 15.000 SIT
na žiro račun naročnika št.
52720-601-18631 sklic na številko 10.1.42.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe predložijo po-
nudniki – prevzemnici Jasni Marinšek naj-
kasneje do 18. 2. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Rudnik Zagorje v zapiranju,
d.o.o., Grajska 2, Zagorje ob Savi.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo 18. 2. 1999 ob 10. uri na
naslovu naročnika Rudnik Zagorje v zapira-
nju, d.o.o., Zagorje ob Savi – sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ponudniki morajo v ponudbi predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 10% od vrednosti javnega razpisa z
veljavnostjo do 30 dni po datumu izdaje
sklepa o izbiri.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila se izvajajo v skladu z določili zakona
o izvrševanju proračuna Republike Sloveni-
je in navodil o izvrševanju proračuna v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: samostojni izvajalec z
možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih
navede v ponudbi.

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

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposlene ali pogodbeno

angažirane delavce v skladu z določili zako-
na o graditvi objektov ter ostale strokovne
delavce.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe:17. 2. 1999 do
12. ure.

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

– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-

mi naročnika – 2 točki,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik – 2 točki,
– dejavnost ki jo opravlja ponudnik – 3

točke,
– dosedanje izkušnje, reference pred-

vsem na področju predmeta javnega razpi-
sa – 4 točke,

– kadrovska struktura in strokovne refe-
rence zaposlenih oziroma predvidenih po-
dizvajalcev – 4 točke,

– razmerje cena/kvaliteta storitev – 5
točk.

Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-
nejši.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki dobijo vse dodatne informa-
cije o naročilu na naslovu naročnika pri San-
diju Grčarju.

17.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 4. 9. 1998 pod št.
61/98 št. 1-002998, objava o izidu pa dne
6. 11. 1998 Ur. l. RS, št. 74-76/98.

Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.
Zagorje ob Savi

Št. 45/99 Ob-533
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Kobilje, kontaktna oseba žu-
pan Pavel Nemet, Kobilje 35, 9227 Kobi-
lje, tel. 069/79-395, faks 069/79-395.

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

3. Kraj izvedbe del: Kobilje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izdela-
va projektne dokumentacije in izgrad-
nja čistilne naprave.

Ocenjena vrednost del: 20,000.000
SIT.

(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudnik lahko ponudi svojo
tehnologijo in tip čistilne naprave.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: projekt: 60
dni od podpisa pogodbe, izgradnja čistilne
naprave: do konca leta 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ZEU
– Družba za načrtovanje in inženiring,
d.o.o., Murska Sobota, Staneta Rozmana
5, Murska Sobota.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14 dni po objavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, št. bančnega
računa: 51900-601-51516.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 2. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ZEU – Družba za načrtova-
nje in inženiring, d.o.o., Murska Sobota,
Staneta Rozmana 5, Murska Sobota.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 2. 1999 ob 13. uri, ZEU – Družba za
načrtovanje in inženiring, d.o.o., Murska So-
bota, Staneta Rozmana 5, Murska Sobota
(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 10% 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.

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:
navedene bodo v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 23. 2. 1999.

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

– reference 50%,
– ponudbena cena 25%,
– plačilni pogoji 25%.
16., 17., 18.

Občina Kobilje

Ob-592
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljub-
ljana, faks 13-12-327.

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

3. Kraj izvedbe del: Slovenj Gradec.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: stro-
kovni nadzor od uvedbe izvajalca v de-
lo.

Ocenjena vrednost: 8,9 mio SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantne rešitve ni-
so sprejemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: marec 1999–
december 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: do-
kumentacijo lahko zainteresirani ponudniki
dvignejo do 5. 2. 1999, na Ministrstvu za
šolstvo in šport, Služba za investicije, Tru-
barjeva 3, Ljubljana – tajništvo, kontaktna
oseba Marina Cankar, d.i.a.

(b), (c)
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele do 17. 2. 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: RS, Ministrstvo za šolstvo in
šport, vložišče, Župančičeva 6, Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene s pripisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in z navedbo predmeta naročila. Na kuverti
mora biti popoln naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 2. 1999 ob 14. uri, na naslovu: Urad
RS za šolstvo, Trubarjeva 5, Ljubljana, v
sejni sobi št. 95.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ponudnik mora ponudbi priložiti banč-
no garancijo za resnost ponudbe ter ustrez-
no izjavo za dobro izvedbo del v pogod-
benem roku kot jih zahteva razpisna doku-
mentacija.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
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čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
mesečne situacije, plačljive v 60 dneh.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna do-
kazila in izjave, kot jih zahteva razpisna do-
kumentacija.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 17. 2. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): refe-
rence podjetja in kadrov 40%, ponudbena
cena 30%, finančna sposobnost 15%, po-
sebne ugodnosti 15%.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni
skladno z zakonom o javnih naročilih.

17., 18.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 6/17-305/2-99 Ob-593
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Telekom Slovenije, d.d., PE Kranj,
Mirka Vadnova 13, Kranj, faks
064/241-600.

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

3. Kraj izvedbe del: Kidričeva cesta v
Škofji Loki.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja prestavitve kabelske kanalizacije, v
vrednosti 44 mio SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: začetek del
29. 3. 1999, zaključek del 30. 6. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Te-
lekom Slovenije, d.d., PE Kranj, Mirka Vad-
nova 13 (vložišče), Kranj.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 2. 2. 1999 do
5. 2. 1999.

(c)
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbo: 22. 2. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno

predložiti ponudbo: Telekom Slovenije,
d.d., PE Kranj, Mirka Vadnova 13, Kranj,
soba št. 18.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 2. 1999 ob 11. uri, v sejni sobi poslov-
ne stavbe (objekt B) Telekoma Slovenije,
d.d., PE Kranj, Mirka Vadnova 13, Kranj.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti naročniku banč-
no garancijo v višini 10% od vrednosti po-
nudbe, veljavne do izteka opcije ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: rok plačila je 90 dni od datuma izstavi-
tve računa, zadnjih 10% pogodbene vred-
nosti se plača na podlagi računa v 90 dneh
po uspešno opravljenem kvalitativnem pre-
gledu.

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
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: vsebina listine, ki jih mora predložiti
ponudnik za dokazovanje navedenih pogo-
jev, je detajlno opredeljen v razpisni doku-
mentaciji, skladno z 9. členom odredbe o
obvezni vsebini razpisa in ponudbene do-
kumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97 in
63/97).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
ponudbo umaknejo do pričetka odpiranja
ponudb (22. 2. 1999 do 11. ure), po tem
roku lahko naročnik vnovči garancijo za re-
snost ponudbe, kolikor bo ponudnik izbran
kot najugodnejši in bo ponudbo umaknil ali
spremenil pogoje iz nje.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v razpi-
sni dokumentaciji bodo skladno z 21. čle-
nom ZJN natančneje opredeljena, izhodišča
za izbor najugodnejšega ponudnika pa bo-
do reference, ponujena cena, plačilni po-
goji, rok izgradnje in ostale ugodnosti.

16., 17., 18.
Telekom Slovenije, d.d.

PE Kranj

Št. 187/99 Ob-622
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Krajevna skupnost Mirna, Glavna ce-
sta 28, 8233 Mirna, ki jo po pogodbi št.
1989/96 zastopa Komunala Trebnje, Go-
liev trg 9, 8210 Trebnje, tel. 068/44-150,
faks 068/44-159, kontaktna oseba Tone
Gričar.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis brez omeji-
tev za oddajo gradbenih del.

3. Kraj izvedbe del: Mrliška vežica Mir-
na, Cesta na Gradec, 8233 Mirna.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:

– rekonstrukcija poslovilnega objek-
ta in dograditev nadstrešnice (gradbe-
na dela, obrtniška dela, električne inšta-
lacije, vodovodne inštalacije, zunanja
ureditev),

– projektantska vrednost naročila je
14,667.300 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: dela se oddajo kot celota
enemu izvajalcu.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ne.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 3 mesece po
podpisu pogodbe oziroma pridobitvi grad-
benega dovoljenja.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-

munala Trebnje, d.o.o., Goliev trg 9, Trebnje
– kontaktna oseba Tone Gričar, inž. gr.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti do 10. 2. 1999,
vsak delovnik med 7. in 9. uro. Pred obi-
skom telefonska najava.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob predložitvi potrdila APP
RS o plačilu materialnih stroškov, na račun
št. 52120-601-12414 – Komunala Treb-
nje, s pripisom “Mrliška vežica Mirna –
razpis” ali na blagajni podjetja v višini
20.000 SIT.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
19. 2. 1999 do 15. ure, na naslov: Komu-
nala Trebnje, d.o.o., Goliev trg 9, 8210
Trebnje, tel. 068/44-062, faks
068/44-159, soba št. 13.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba Mrliška vežica
Mirna – gradnja – Ne odpiraj” in številko
objave v Uradnem listu RS ter oznako po-
nudnika.

(b)
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

javno odpiranje ponudb bo 23. 2. 1999 ob
8.30, na naslovu: Krajevna skupnost Mirna,
Glavna cesta 28, 8233 Mirna, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti naročniku banč-
no garancijo v višini 10% od razpisane vred-
nosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
so detajlno opredeljeni v razpisni dokumen-
taciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpi-
sana dela oddal enemu izvajalcu.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponud-
nik za dokazovanje pogojev, je opredeljena
v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb, 23. 2. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa bodo: ponujena ce-
na, rok izdelave, reference in ostale ugod-
nosti.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: najnižja ponudbena cena še ne pred-
stavlja najugodnejše ponudbe.

Naročnik si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisane-
ga z ozirom na razpoložljiva finančna sred-
stva ali odstopiti od podpisa pogodbe. V
nobenem primeru ponudniki nimajo pravi-
ce do uveljavljanja odškodnine iz tega na-
slova.

17., 18.
Komunala Trebnje
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Št. 1/99 Ob-623
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: 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 (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Trnoveljska c. 2, Ce-
lje.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izdela-
va AB konstrukcije s krovsko kleparski-
mi deli za halo B.

Ocenjena vrednost del: 30,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek 1. 3.
1999, dokončanje 15. 4. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Sklad za razvoj obrti in podjetništva Celje,
Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje, tel.
063/485-000, faks 063/481-512, e-mail:
sklad-razvoj-ob-po@celje.si.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 2. 2. 1999 do
5. 2. 1999, po predhodni najavi na tel.
063/485-000, Banovšek.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR št.
50700-652-25498.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 2. 1999 do 9. ure.

(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.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 2. 1999 ob 9.30, Sklad za razvoj obrti
in podjetništva Celje, Trg celjskih knezov 8,
3000 Celje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
avansov ni, potrjene situacije plača naroč-
nik najkasneje v roku 60 dni.

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 (21. člen ZJN): opre-
deljeno v razpisni dokumentaciji.

16., 17., 18.
Sklad za razvoj obrti

in podjetništva, Celje

Št. 3511-1/90 Ob-654
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Koper, Verdijeva 10,
Koper, tel. 066/273-214.

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

3. Kraj izvedbe del: naselje Žusterna v
Kopru.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija kanalizacije v Žusterni (kanali-
zacija za komunalne odpadne vode s
podmorskim izpustom in vodovod).

Ocenjena vrednost celotnih del znaša
170,000.000 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)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: upoštevane bodo
ponudbe po osnovnem popisu in pogojih
razpisne dokumentacije.

(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 izvedbe podmorskega izpusta
je 1. april 1999, ostala dela pa 15. septem-
bra 1999, rok dokončanja razpisanih del je
15. januar 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
sprejemna pisarna Mestne občine Koper,
Verdijeva 10, pritličje, Koper.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 19. 2. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT na žiro račun
Mestne občine Koper, 51400-630-90004,
s pripisom: za ponovni javni razpis za rekon-
strukcijo kanalizacije v Žusterni.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 3. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: sprejemna pisarna
Mestne občine Koper, Verdijeva 10, prit-
ličje, Koper.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 3. 1999 ob 11. uri Urad za nepremični-
ne Mestne občine Koper, soba št. 004.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ob dostavi ponudbe v sklo-
pu ponudbene dokumentacije predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v viši-
ni 5% orientacijske vrednosti, veljavno do
izteka veljavnosti ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeno v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpi-
sna dela oddal v paketu enemu izvajalcu, ki
lahko angažira kooperante skladno s pogoji
iz razpisne dokumentacije.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora izpolnjevati ponud-
nik za dokazovanje navedenih pogojev je de-
tajlno opredeljena v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko

umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb (1. 3. 1999 do 11. ure), v primeru,
da ponudniki umaknejo ponudbo po tem
roku lahko naročnik vnovči garancijo za re-
snost ponudbe do roka veljavnosti bančne
garancije za resnost ponudbe, kar je detajl-
no določeno v razpisni dokumentaciji.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v razpi-
sni dokumentaciji bodo skladno z 21. čle-
nom ZJN ta merila natančneje opredeljena,
izhodišča za izbor najugodnejšega ponud-
nika pa bodo: usposobljenost, rok izvršitve
del, reference, ponudbena cena, najugod-
nejši garancijski rok, plačilni pogoji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudba mora veljati do 15. 9. 1999
predvideni rok v katerem bodo ponudniki
obveščeni o izidu javnega razpisa je 20 dni
po javnem odpiranju ponudb. Dodatne in-
formacije se dobijo na naslovu Mestna ob-
čina Koper, Verdijeva 6, Koper, pri Lečič
Tatjani, univ. dipl. inž. gradb., tel.
066/446-289.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
Uradni list RS, št. 51 z dne 17. 7. 1998.

18.
Mestna občina Koper

ZJN-02-S
Naročilo objave javnega razpisa

storitev brez omejitev

Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
storitev brez omejitev

Popravek

Št. 363-04-17/98 Ob-625
V javnem razpisu storitev brez omejitev

za čiščenje poslovnih prostorov državnih
upravnih organov na lokacijah Langusova 4
in Tržaška 19 v Ljubljani, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 4 z dne 22. 1. 1999,
pod št. 363-04-17/98, Ob-434 se 9.b. toč-
ka pravilno glasi:

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10. 2. 1999, vsak
delovni dan od 8.30 do 10.30.

Vlada RS
Servis skupnih služb vlade

Ob-635
Popravek

V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za opravljanje storitve avtobusne-
ga prevoza delavcev TET, d.o.o., na delo in
z dela, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
4 z dne 22. 1. 1999, Ob-352, se 11. točka
pravilno glasi:

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 2. 1999 ob 10. uri, Termoelektrarna Tr-
bovlje, d.o.o., Ob železnici 27, 1420 Tr-
bovlje, II. nadstropje (sejna soba).

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.
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Popravek
Ob-665

V javnem razpisu za oddajo storitev brez
omejitev, za čiščenje poslovnih prostorov
Območne geodetske uprave Ljubljana, ob-
javljenem v Uradnem listu RS, št. 4 z dne
22. 1. 1999, Ob-491, se 6., 9., 10., 11. in
16. točke popravijo in se pravilno glasijo:

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegu-
jejo le za celotno storitev, tj. za celotno
Območno geodetsko upravo vključno z
izpostavami, navedenimi pod 4. točko.

9. (b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 18. 2. 1999 do
12. ure.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 19. 2. 1999 do 12.
ure;

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 2. 1999 ob 10.30, v prostorih Glav-
nega urada Geodetske uprave RS, Zemlje-
merska 12, Ljubljana;

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 19. 2. 1999.

Geodetska uprava RS

Št. 01-99 Ob-459
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom dr. J. Oražma, Maj-
nikova 1, 1310 Ribnica, faks, tel.
061/861-057, Ribnica.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:

a) zobotehnične storitve za potrebe
zobozdravstvene dejavnosti – odrasli,

b) zobotehnične storitve za potrebe
zobozdravstvene dejavnosti – otroci –
ortodont.

Ocenjena vrednost naročila storitev –
skupaj = 12,500.000 SIT.

4. Kraj izvedbe:
a) del zobotehničnih storitev pod 3.a) toč-

ko se izvaja v ocenjeni vrednosti 7,800.000
SIT na sedežu naročnika: Zdravstveni dom
dr. J. Oražma, Majnikova 1, Ribnica,

b) del zobotehničnih storitev pod 3.a)
točko se izvaja v ocenjeni vrednosti
3,900.000 SIT na naši zdravstveni postaji:
Zdravstvena postaja Sodražica, C. Notr.
odreda, Sodražica,

c) zobotehnične storitve pod 3.b) točko
se izvajajo v ocenjeni vrednosti 800.000
SIT na sedežu naročnika: Zdravstveni dom
dr. J. Oražma, Majnikova 1, Ribnica.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ponudniki bodo morali priložiti
dokazila o registraciji in izpolnjevanju pogo-
jev za opravljanje navedene dejavnosti.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
imena osebja in strokovne kvalifikacije mo-
rajo biti navedene.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: da, in sicer: lahko se pote-

gujejo za izvajanje storitev po navedenih lo-
kacijah v 4. točki tega razpisa.

7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudba mora biti izdelana na
način, kot je zahtevano v razpisni dokumen-
taciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: trajanje 12 mesecev,
pričetek 1. 5. 1999, zaključek 30. 4. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ra-
čunovodstvo, Zdravstveni dom dr. J. Oraž-
ma, Majnikova 1, Ribnica, kontaktna oseba
Gornik Ivanka, soba 22, tel. 061/861-809.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na voljo do 16. 2. 1999 do 14.
ure, za plačilo 10.000 SIT.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo razpisne dokumen-
tacije: 10.000 SIT – nakazilo na žiro račun
51310-603-18236 sklic 50015. Znesek je
možno poravnati tudi ob prevzemu razpisne
dokumentacije na blagajni Zdravstvenega
doma dr. J. Oražma, Majnikova 1, Ribnica.
Ob prevzemu razpisne dokumentacije je po-
trebno predložiti potrdilo o plačilu.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti od-
dane najkasneje do 18. 2. 1999, do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zdravstveni dom dr. J. Oraž-
ma, Majnikova 1, 1310 Ribnica, Oddelek
računovodstvo, soba 22.

Prijava ponudnika mora biti oddana v za-
prti in žigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova pošiljatelja.

Prijava mora imeti obvezno pripisano
“Javni razpis – ponudba za izvedbo zobo-
tehničnih storitev” in številko objave razpisa
v Uradnem listu RS.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 18. 2. 1999
ob 12. uri v sejni sobi Zdravstvenega doma
dr. J. Oražma, Majnikova 1, Ribnica.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 1% od ocenjene vrednosti naročila.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: pogoji plačila se
bodo dokončno oblikovali v pogodbi, sklad-
no z razpisno dokumentacijo.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo več odstopiti od ponudbe po 18. 2.
1999 po 10. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): so na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu:
– morebitna pojasnila bo naročnik po-

sredoval le na pisno zahtevo interesentov,
ki so dvignili razpisno dokumentacijo,

– ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
15 dneh po odpiranju ponudb.

19., 20.
Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma,

Ribnica

Št. 5/99 Ob-531
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob
železnici 27, 1420 Trbovlje, št. faksa
0601/26-090.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: dobava in montaža izo-
lacije na napravah bloka 125 MW.

Vrednost naročila: 18,000.000 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 tri
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 3. 3. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 10.000 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 3. 3. 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 3. 3. 1999 v prostorih
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-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: od 3. 3. 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.
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Št. 6/99 Ob-532
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob
železnici 27, 1420 Trbovlje, št. faksa
0601/26-090.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: obnova mlinov kotla OP
380 b.

Vrednost naročila: 25,000.000 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 dva
meseca.

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 2. 3. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 10.000 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 2. 3. 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 2. 3. 1999 v prostorih
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-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: od 2. 3. 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.

Št. 462-02/4-99/0410-003 Ob-538
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Carinska uprava Republike Sloveni-
je, Šmartinska 130, 1523 Ljubljana,
061/14-14-510, 061/140-10-55.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:

– 60-urni skupinski tečaji angleške-
ga ter nemškega/italijanskega jezika,

– individualno izobraževanje an-
gleškega/nemškega jezika,

– tečaji v skupini do treh udeležen-
cev – priprava na mednarodne verifici-
rane izpite (FCE; CEIBT oziroma BEC;
ZDaF).

Orientacijska vrednost javnega naročila
je 14,000.000 SIT, po posameznih lokaci-
jah pa:

– Carinska uprava 7,000.000 SIT,
– Carinarnica Celje 500.000 SIT,
– Carinarnica Dravograd 500.000 SIT,
– Carinarnica Jesenice 800.000 SIT,
– Carinarnica Koper 900.000 SIT,
– Carinarnica Ljubljana 800.000 SIT,
– Brežice 500.000 SIT,
– Carinarnica Maribor 1,200.000 SIT,
– Carinarnica Murska Sobota 900.000

SIT,
– Carinarnica Sežana 900.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: izobraževanje se bo iz-

vajalo na lokacijah: Carinska uprava RS, ca-
rinarnice Celje, Dravograd, Jesenice, Ko-
per, Maribor, Murska Sobota, Sežana in
Ljubljana ter območje Brežic.

5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: zainteresirani ponudnik se
lahko poteguje za izvedbo izobraževanja tu-
jih jezikov na vseh lokacijah po Sloveniji ali
samo za posamezne lokacije.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 1. 3. 1999 do 31. 12.
1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ma-
teja Logar, Carinska uprava Republike Slo-
venije, Šmartinska 130, 1523 Ljubljana, XI.
nadstropje, soba št. 1108/2, tel.
061/140-10-44, int. 29-35.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 15. 2. 1999.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: 19. 2. 1999 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Carinska uprava Republike
Slovenije, Šmartinska 130, 1523 Ljubljana,
7. nadstropje, vložišče – soba št. 709.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 2. 1999 ob 10. uri, Carinska uprava
Republike Slovenije, Šmartinska 130, 1523
Ljubljana, 11. nadstropje, sejna soba.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:

– bančna garancija v višini 10% od vred-
nosti javnega razpisa oziroma dela javnega
razpisa, izplačljiva na prvi poziv, z veljav-
nostjo 30 dni od izdaje sklepa o izbiri naj-
ugodnejšega ponudnika, kot garancijo za
resnost ponudbe;

– izjava ponudnikove poslovne banke,
da bo izdala po nalogu ponudnika garancijo

v višini 10% pogodbene vrednosti, izplačlji-
vo na prvi poziv, brez ugovora, kot garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in
odpravo napak, z veljavnostjo 6 mesecev
po končanju del.

13., 14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 2. 4. 1999.

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

– usposobljenost in sposobnost ponud-
nika,

– reference,
– cena.
Merila so glede na pomen v postopku

ocenjevanju ponudb navedena po padajo-
čem vrstnem redu.

Merilo pod prvo alineo je izločitveni kri-
terij, kolikor naročnik ugotovi neusposoblje-
nost in nesposobnost ponudnika. Usposob-
ljenost in sposobnost ponudnika se bosta
ugotavljali na podlagi dokumentacije, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije.

18., 19., 20.
Ministrstvo za finance

Carinska uprava RS

Št. 006-11/98-100 Ob-542
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Šentjur pri Celju, Mestni trg
10, Šentjur, faks 063/743-446.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javno naročilo bo odda-
no z javnim razpisom za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: naloga je izdelava spre-
memb in dopolnitev prostorskih sesta-
vin dolgoročnega in srednjeročnega pla-
na Občine Šentjur pri Celju.

Ocenjena vrednost naročila je
6,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Šent-
jur pri Celju.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba
naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za spe-
cifičen poklic: izvedba naročila je v skladu
z zakonom o spremembah in dopolnitvah
zakona o urejanju naselij in drugih pose-
gov v prostor (Ur. l. RS, št. 44/97), rezer-
virana za dejavnost urbanističnega načr-
tovanja.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o urejanju prostora (Ur. l. SRS, št.
18/84, 15/98 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 dopolnitev prostorskih sesta-
vin dolgoročnega družbenega plana Obči-
ne Šentjur pri Celju za obdobje od leta 1986
do leta 2000 in srednjeročnega družbene-
ga plana Občine Šentjur pri Celju za obdob-
je 1986–1990 (Ur. l. RS, št. 71/98).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
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pravne osebe morajo navesti ime in stro-
kovno kvalifikacijo oseb, odgovornih za iz-
vedbo 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 mož-
ne.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: trajanje naročila je naj-
manj 6 mesecev.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko ponudniki dobi-
jo na Občini Šentjur pri Celju, Mestni trg
10, Šentjur, na Oddelku za okolje in prostor
ali v tajništvu, vsak dan med delovnim ča-
som, po predhodni telefonski najavi.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko ponudniki zahtevajo do 19. 2.
1999.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: ponudbe je treba
oddati do 22. 2. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbo je treba oddati v
tajništvo urada župana Občine Šentjur pri
Celju, Mestni trg 10, Šentjur.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 22. 2. 1999 ob 13.
uri, v mali sejni sobi Občine Šentjur pri Ce-
lju, II. nadstropje, 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 dokumentaciji.

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
urbanistično 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 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
84 dne 11. 12. 1998.

Občina Šentjur pri Celju

Št. 11/99 Ob-563
1. Naročnik, poštni naslov, št. telefaksa:

Občina Gornja Radgona, Partizanska 13,
9250 Gornja Radgona, faks 069/62-438.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: projekt za pridobitev
gradbenega dovoljenja PGD za čistilno
napravo za fekalne vode v Gornji Rad-
goni. Projekt mora biti izdelan skladno s
projektno nalogo. Ocenjena vrednost na-
ročila je 18,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Gornja
Radgona.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določili rezervirana za specifičen
poklic: za poklice, ki imajo strokovni izpit v
skladu z zakonom o graditvi objektov in
pooblastilo inženirske zbornice.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o graditvi objektov in pravilnik o po-
drobnejši vsebini tehnične dokumentacije
(Ur. l. SRS, št. 40/89).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: ponudnik
mora navesti imena in strokovne kvalifikacije
odgovornih projektantov za tematska področ-
ja storitve navedena v projektni nalogi.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudnik poteguje tudi samo
za del storitev: možna je ponudba le za ce-
lotno storitev.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: sprejemljive so varian-
te usklajene z zahtevami projektne naloge.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi svojo va-
rianto: lahko.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek del je takoj po
podpisu pogodbe, rok za dokončanje, ki ne
sme biti kasnejši od 14. maja 1999, nave-
de ponudnik.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumnetacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu VGI Hajdrihova 28, 1115
Ljubljana, pri Liljana Smiljič tel. 17-75-329,
po predhodnem telefonskem dogovoru in
predaji dokazila o vplačilu.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: rok za dvig razpi-
sne dokumentacije je 15 dni po objavi v
Uradnem listu RS.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek v višini 15.000 SIT
za stroške dokumentacije nakažite na žiro
račun št. 50106-601-263398 VGI Ljub-
ljana.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudb: rok za dostavo po-
nudb je 1. marec 1999, do 10. ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Gornja Radgona,
Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona, z
oznako “Ne odpiraj – projekt ČN”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo komisijsko, 1.
marca 1999 v prostorih Občine Gornja Rad-
gona, v sejni sobi, ob 10,30.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: potrjen akceptni nalog v višini
1,000.000 SIT z datumom veljavnosti 30.
marec 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: ponudnik navede
plačilne pogoje, pri katerih je pripravljen za-
gotoviti fiksnost ponudbene cene.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: podpisana pogodba se-
stavljena po zahtevah iz razpisne dokumen-
tacije in garancija za dobro izvedbo del.

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 biti registiran v RS za oprav-
ljanje razpisanih storitev, mora imeti redno
zaposlenega vsaj odgovornega vodjo pro-
jekta in mora imeti v preteklem letu vsaj
100,000.000 SIT prihodka.

16. Datum po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: od dne odpira-
nja ponudb dalje.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: predlagana tehnična
rešitev, vrsta jamstva za izpolnitev pogod-
benih obveznosti, reference pri izvajanju to-
vrstnih del, rok izvedbe, ponudbena cena,
plačilni pogoji za zagotavljanje fiksne cene
storitev, število dni blokade žiro računa po-
nudnika v letu 1998, ostale ugodnosti, ki jih
ponudnik lahko ponudi po svoji presoji.

18. Druge informacije o naročilu: so v
projektni nalogi, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu: naročilo še ni bilo objavljeno.

Vodnogospodarski inštitut d.o.o.,
Ljubljana

Ob-575
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Psihiatrična klinika Ljubljana, Stude-
nec 48, Ljubljana-Polje, telefaks
061/484-618.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje strokovne-
ga nadzora nad izvajanjem gradbeno
obrtniških ter instalacijskih del z vgrad-
no opremo.

Investicija obsega novogradnjo nado-
mestnega objekta Psihiatrične klinike.

Ocenjena vrednost naročila je
8,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Studenec 48.
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-
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nik izpolnjuje vse zahteve razpisne doku-
mentacije in je registriran za opravljanje zah-
tevanih 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, gradbeno-tehnični predpisi.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: na-
vedba strokovne kvalifikacije osebja pravne
osebe ponudnika je obvezni del razpisne
dokumentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki morajo ponudbo
podati za celoten predmet javnega naročila.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: niso sprejemljive in
niso dopustne.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik ne sme ponuditi svoje
variante.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: trajanje 18 mesecev;
začetek del predvidoma v aprilu 1999, za-
ključek predvidoma v oktobru 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko ponudniki prev-
zamejo osebno na sedežu naročnika: Psi-
hiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48,
Ljubljana-Polje, tajništvo, pri Minki Markelc.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
razpisno dokumentacijo prevzamejo do
vključno 12. 2. 1999 do 12. ure.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: najkasneje do 1. 3.
1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbo je potrebno pred-
ložiti v originalu in 1 kopijo v zapečatenih
ovojnicah z jasno oznako “Ne odpiraj – Po-
nudba” osebno na sedež naročnika ali pa
priporočeno s povratnico po pošti na na-
slov: Psihiatrična klinika Ljubljana, Stude-
nec 48, Ljubljana-Polje.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 2. 3. 1999 ob
10. uri na naslovu Psihiatrična klinika Ljub-
ljana, Studenec 48, Ljubljana-Polje, Uprav-
na zgradba, I. nadst. sejna soba.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: za
resnost ponudbe se zahteva bančna garan-
cija v višini 1% vrednosti končne ponudbene
cene ponudnika. Veljavnost bančne garanci-
je do dneva veljavnosti (opcije) ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: pogoji plačil se
določijo v pogodbi z izbranim ponudnikom.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: kot ponudnik, lahko s
podizvajalci, ali izjemoma kot partnerji pri
skupnem poslu, pri čemer je obvezno samo
eden poslovodeči.

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 priložiti ustrezna dokazila in
izjave, kot jih zahteva razpisna dokumenta-
cija.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki od
ponudbe ne morejo odstopiti po roku, dolo-
čenem za pričetek javnega odpiranja po-
nudb, do tega roka pa po postopku in na
način, kot je to opredeljeno v Splošnih na-
vodilih ponudnikom, ki so sestavni del raz-
pisne dokumentacije.

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

a) Ponudbena cena za izvedbo razpisa-
nih del: 70%,

b) reference ponudnika: 30%.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-

ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 1%.

18. Druge informacije o naročilu:
Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-

ni v zakonskem roku.
Ponudniki lahko zaprosijo za dodatno

obrazložitev prevzete razpisne dokumenta-
cije pisno, v roku 12 dni po objavi razpisa.

Ponudba mora veljati najmanj 75 dni po
dnevu javnega odpiranja ponudb.

Naročnik ni dolžan sprejeti katerekoli po-
nudbe.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera o
javnem naročilu ni bila objavljena.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: ni bilo neuspelega javnega razpisa za
to naročilo.

Psihiatrična klinika Ljubljana

Št. 13/99 Ob-596
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1,
2250 Ptuj, tel. 062/771-146, faks
062/771-783.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: čiščenje poslovnih in
pomožnih prostorov Mestne občine Ptuj,
v izmeri 2200 m2 (tudi v dopoldanskem
času, ob sobotah in dela prostih dne-
vih).

Ocenjena vrednost naročila: 210
SIT/m2.

4. Kraj izvedbe: sedež Mestne občine
Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: določeno v razpisni dokumenta-
ciji.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: določe-
no v razpisni dokumentaciji.

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. 4. 1999 do
31. 12. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250
Ptuj, Franc Vreže.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 18. 2. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 18. 2. 1999 do
15. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Ptuj, Mestni
trg 1, 2250 Ptuj. Zapečatne kuverte morajo
biti jasno označene: “Ponudba – Ne odpi-
raj” in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS, ter z navedbo predmeta naro-
čila “Čiščenje poslovnih in pomožnih pro-
storov Mestne občine Ptuj”. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 2. 1999 ob 10. uri, soba 2 – mala
sejna soba.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija se izda v višini 10% od vrednosti
javnega razpisa. Vrsta in trajanje garancije
določena v razpisni dokumentaciji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročnik bo pla-
čeval storitve v rokih, navedenih v zakonu o
izvrševanju proračuna RS (Ur. l. RS, št.
5/96, 78/97, 87/97 in 34/98) in navodilih
o izvrševanju proračuna RS (Ur. l. RS, št.
1/98).

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pisne pogod-
be.

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:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponud-
nik za dokazovanje pogojev, je opredeljena
v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 19. 2. 1999.

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

– cena,
– plačilni pogoji,
– reference.
Teža in način uporabe meril določena v

razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: daje

Franc Vreže, tel. 062/771-146, v času po-
teka razpisa, med 9. in 11. uro.

19., 20.
Mestna občina Ptuj

Ob-597
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Festival Ljubljana, Trg francoske re-
volucije 1-2, 1000 Ljubljana, faks
061/221-288.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: tisk promocijskega gra-
diva za dejavnost Festivala Ljubljana.
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Orientacijska vrednost: 10,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Festival Ljubljana, Trg

francoske revolucije 1-2, 1000 Ljubljana.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: ne.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se ne morejo po-
tegovati samo za del storitev.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: da.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 12 mesecev.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Fe-
stival Ljubljana, Trg francoske revolucije 1,
1000 Ljubljana, faks 221-288.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 12. 2. 1999,
vsak delovni dan od 11. do 14. ure, z doka-
zilom o plačilu zneska za razpisno doku-
mentacijo.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT z banč-
no nakaznico nakazati na ŽR
50101-603-45153, z oznako tisk 98.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: četrtek, 18. 2. 1999
do 14. ure, ne glede na način prenosa po-
šiljke. Ponudba mora biti oddana v zaprti
ovojnici z navedbo točnega naslova ponud-
nika in z obveznim pripisom “Javni razpis –
ponudba za tisk 1999 – ne odpiraj!”.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Festival Ljubljana, Trg fran-
coske revolucije 1, 1000 Ljubljana, tajniš-
tvo v I. nadstropju levo.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
petek, 19. 2. 1999 ob 10. uri, Festival Ljub-
ljana, Trg francoske revolucije 1, 1000 Ljub-
ljana, I. nadstropje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 10% ocenjene vrednosti naročila, z ve-
ljavnostjo do 8. 4. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačilo je predvi-
deno po opravljenem delu.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
razvidno iz razpisne dokumentacije.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 19. 2. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, reference, dobavni rok, plačilni

pogoji, usposobljenost nosilcev izvedbe, iz-
kušnje naročnika s ponudnikom.

18. Druge informacije o naročilu: Janja
Rozman, vodja marketinga, faks 221-288,
na naslovu iz 9.(a) točke razpisa.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 4. 12. 1998 pod št.
Ob-8480, objava o izidu pa dne 29. 1.
1999.

Festival Ljubljana

Ob-609
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.,
Krekov trg 10, Ljubljana, faks
061/480-664.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: Sistem za vodenje in
nadzor delovanja objektov v okviru sek-
torja Kanalizacija:

– avtomatizacija (programiranje in zagon
na terenu) na lokalnem nivoju (krmilniki Op-
to 22).

– programiranje protokola, vmesnikov
med aplikacijskimi programi na nivoju lokal-
nih (“slave“) krmilnikov in sistemom za pre-
nos podatkov (radijska postaja, modem), ter
med sistemom za prenos podatkov in glav-
nim (“master“) krmilnikom v nadzornem cen-
tru CČN v Zalogu.

– dobava, montaža in meritve na opremi
za prenos podatkov:

· modem,
· radijska postaja (oboje lahko tudi v

kompaktni izvedbi,
· antene,
· montažni material,

– kreiranje dinamiziranih slik (“scade“) lo-
kalnih objektov (čistilnih naprav in črpališč
odpadne vode) v nadzornem centru CČN
Zalog s programom “Fix - Intellution.

4. Kraj izvedbe:
– CČN Zalog,
– ČP Jesihov štradon,
– ČP Lavrica 5,
– ČP Knezov štradon,
– ČP na Anžurjevi ulici,
– ČP Brdo,
– ČN Brod,

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ponudbe lahko oddajo samo
izvajalci, katerih osnovna dejavnost je avto-
matizacija procesov ali področje telekomu-
nikacij.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: slo-
venski standardi oziroma še veljavni JUS s
področja telekumunikacij in procesne avto-
matizacije, priporočila IEC.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: ponud-
nik mora navesti imena in izobrazbo vseh
oseb, ki so vključene v izvedbo naročila,
potrdila inženirske zbornice, odgovorne
osebe za posamezna področja naročila.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: storitev se oddaja v celoti.

7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: v ponudbi mora biti obvezno
navedena tudi osnovna varianta izvedbe na-
ročila.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve.

– začetek trajanja naročila: od podpisa
pogodbe s strani naročnika,

– konec trajanja naročila: 12. mesecev
od dneva podpisa pogodbe.

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 Jamnik
in Francu Vizjaku, tel.: 06/17-29-473

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 15. 2. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT, na račun št.
50100-601-11581 ali na naši blagajni na
Krekovem trgu 10 (8. do 13. ure) – ponud-
nik mora ob dvigu razpisne dokumentacije
pustiti svoj naslov, telefon, fax in priimek ter
ime kontaktne osebe.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 6. 4. 1999 do 8. ure

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: JP Vodovod – Kanaliza-
cija, Krekov trg 10 (vložišče).

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 4. 1999 ob 11. uri v prostorih JP VO-KA,
Krekov trg 10, Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
priložiti bančno garancijo za resnost ponud-
be v višini 1,000.000 SIT.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: Naročnik je dol-
žan izvajalcu poravnati račune v roku 15 dni
od dneva potrditve računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba in ostala raz-
pisna dokumentacija (JN 1 obka/99).

15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: datum javne-
ga odpiranja ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): Merila
so navedena v razpisni dokumentaciji (toč-
ka 2).

18., 19., 20.
Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija,

d.o.o., Ljubljana

Ob-622
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ljubljana, Adamič
Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev (18. člen).

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje strokovnega
inženiringa in nadzor nad prenovo ljub-
ljanskega gradu, vrednost naročila:
6,000.000 SIT letno.

4. Kraj izvedbe: Ljubljanski grad.
5. (a)
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(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o graditvi objektov.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da,
navodilo je navedeno v razpisni dokumenta-
ciji.

6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 31. 3. 1999 pričetek
del; 15. 3. 2003 zaključek del.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Adamič lundrovo n. 2, soba 255/II., Alenka
Mihelčič.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 9. 2.
1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15,000.000 SIT, ŽR št.
50100-845-50358 sklic na št. 713003 s
pripisom JR-100/98.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 1. 3. 1999 do
12.45.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana,
Adamič Lundrovo nabrežje 2, soba 255/II,
Alenka Mihelčič.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 3. 1999 ob 13. uri Mestna uprava, Ada-
mič Lundrovo nabržeje 2, soba 143/I.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
5% od razpisane vrednosti v času trajanja
60 dni.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: določeni v razpis-
ni 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:
določeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 1. 3. 1999
ob 13. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
40%, reference 60%.

18., 19., 20.
Mestna občina Ljubljana,

Mestna uprava

Ob-636
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za okolje in prostor - Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, Ljubljana, faks: 17-84-845.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: predmet razpisa so red-
na naročila zahtevnejših fotokopiranj.

Orientacijska vrednost naročila glede na
predvidene potrebe v letu 1999: 5,500.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ne

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne

7. (a) (b)
8. Trajanje naročila ali datum začetka in

dokončanja storitve: od podpisa pogodbe
do 28. 2. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geo-
detski dokumentacijski center Geodetske
uprave Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, Ljubljana, po predhodni najavi po
telefonu št. 178-48-46.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10. 2. 1999 do
15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 2.500
SIT na ŽR 50100-637-55076 (MOP).

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 2. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Geodetska uprava Re-
publike Slovenije, Zemljemerska ulica 12,
Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 2. 1999 ob 11.30 uri.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 5% ponudbene
vrednosti z veljavnostjo do15. 4. 1999.

13., 14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 11. 2. 1999
17.
18. Druge informacije o naročilu: Geo-

detski dokumentacijski center Geodetske
uprave Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, Ljubljana, po predhodni najavi po
telefonu št. 178-48-46.

19., 20.
Geodetska uprava RS

Ob-637
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Geodetska uprava Republike Slove-
nije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljublja-
na, faks 061/178-49-09.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: naročilo obsega nasled-
nje naloge in sicer:

3.1. kaširanje in uokvirjanje karto-
grafskih izdelkov, izdelavo map za zašči-
to načrtov ter tiskanje brošur in promo-
cijskega materiala: 20,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: naloga se izvaja v pro-
storih izvajalca.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: brez omejitev.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: jih ni.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: ponudniki

morajo navesti imena in strokovne kvalifikaci-
je osebja, ki je odgovorno za izvedbo naloge
kot je določeno v razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: delov stroritve ni.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: izvedba posamezne naloge po-
teka po zahtevah naročnika, opredeljenih v
razpisni dokumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanja po-
samezne naloge je opredeljen z uveljevitvijo
posamezne pogodbe, dokončanje pa je do-
ločeno v razpisni dokumentaciji.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, 1000 Ljubljana, Kontakt-
na oseba: Marta Bernik, soba P10, tel.
061/178-49-18.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 26. 2. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): nego-
tovinsko plačanje: cena enega izvoda razpi-
sne dokumentacije je 2.500 SIT – ŽR
50100-637-55076.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 3. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Marta Bernik, soba P10.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
3. 3. 1999 ob 11. uri; Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, sejna soba v pritličju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, 5%
od okvirne vrednosti naloge - veljavnost do
31. 5. 2000.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: nalogo 3.1. finan-
cira 100% naročnik.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik lahko ima
podizvajalce, njihovo pravno razmerje dolo-
ča razpisna dokumentacija.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 3. 3. 1999
do 9. ure.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): so do-
ločena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba iz 9. točke te objave.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: še ni bila
objavljena – 1. objava.

20.
Geodetska uprava RS
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ZJN-03-B - 42. člen
 Naročilo objave glavnih

podatkov o izidu razpisa za blago

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa za nabavo blaga po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Ob-535
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado Republike Slo-
venije in Komisijo Evropskih skupnosti o
uresničevanju ukrepov o finančni, tehnični
in drugih oblikah sodelovanja (Ur. l.RS, št.
17/93), v zvezi z 9. točko prvega odstavka
55. člena in tretjim odstavkom 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) ter 117. in 118. členom pravil in
postopkov Evropske Unije za izvedbo jav-
nih razpisov Republika Slovenija, Ministrs-
tvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
RS objavlja

sklep o izbiri najugodnejšega
ponudnika

za projekt Nabava analitične
laboratorijske opreme

SL9704.01.02/7 – Lot 1
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano RS, Dunajska 56-58, Ljubljana,
tel. 061/178-90-69, faks 061/178-91-55.

2. Predmet javnega naročila: nakup
analitične laboratorijske opreme.

3. Razpoložljiva sredstva: PHARE:
111.800 EUR.

4. Najugodnejši ponudnik: Sanolabor,
d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana.

5. Ponudbena cena (brez prometnega
davka): 110.500 EUR.

6. Rok začetka in dobave: takoj po pod-
pisu pogodbe.

7. Utemeljitev izbire ponudnika: cenov-
no najugodnejša ponudba po zagotovitvi
tehničnih kriterijev.

8. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdars-
tvoin prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljublja-
na, 3. oktober 1998 ob 13. uri po lokalnem
času.

Število prispelih ponudb: 4 ponudbe in
3 variantne ponudbe:

– IRMECO IRREK GmbH, Bergedorfer
Strasse 65, D-21502 Geesthacht F.R. Ger-
many (1 ponudba, 2 variantni ponudbi),

– ARMATUREN UND
METALLWARENFABRIK, Ganglbauergasse
17, A-1160 Wien, Austria (1 ponudba, 1
variantna ponudba),

– SANOLABOR, d.d., Leskoškova 4,
1000 Ljubljana, Slovenija (1 ponudba),

– SCAN, d.o.o., Breg ob Kokri 7, Predd-
vor, Slovenija (1 ponudba).

Najvišja in najnižja ponujena cena:
298.265 EUR, 110,500 EUR.

9. Postopek izbire izvajalca: razpis za iz-
biro izvajalca brez omejitev po pravilih
PHARE – Decentralizirani sistem izvajanja.

Datum in številka objave razpisa: Uradni
list RS, št. 58-59 z dne 21. 8. 1998;

Ob-5836; popravek objavljen v Uradnem
listu RS, št. 63 z dne 18. 9. 1998;
Ob-6673.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Ob-535
In accordance with Regulation on rati-

fication of Framework Agreement between
the Government of the Republic of Slove-
nia and European Commission on imple-
mentation of measures on financial, tech-
nical and other forms of co-operation (OG
RS 17/93), and referring to Law on Pub-
lic Procurement, section 9, paragraph 1
of article 55 and paragraph 3 of article 42
(OG RS 24/97) and according to the ar-
ticle 117 & 118 of the European Union
Regulations and Procedures of Public
Tender Performed Republic of Slovenia,
Ministrstry of Agriculture, Forestry and
Food of RS

announces
the Decision on the selection of the
successful Tenderer for the project:

“Supply of Analytical Laboratory
Equipment” SL9704.01.02/7 – Lot 1

1. Contracting Authority: Ministry of Agri-
culture, Forestry and Food of RS, Dunajska
56-58, Ljubljana, tel. 061/178-90-69, fax
061/178-91-55.

2. Subject of tender: supply of analyti-
cal laboratory equipment.

3. Available funds: PHARE: 111.800
EUR.

4. The selected tenderer: Sanolabor,
d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slove-
nia.

5. Tender price (without taxes): 110.500
EUR.

6. Delivery period: immediately after
contract signing.

7. Justification of the selection: lowest
priced tender after meeting the technical
criteria.

8. Place, date and time of the tender
opening session: Ministry of Agriculture, Fo-
restry and Food of RS, Dunajska 58, 1000
Ljubljana, 3th October 1998 at 1:00 p.m.
local time.

Number of bids: 4 offers and 3 variants:
– IRMECO IRREK GmbH, Bergedorfer

Strasse 65, D-21502 Geesthacht F.R. Ger-
many (1 offer, 2 variants),

– ARMATUREN UND METALLWAREN-
FABRIK, Ganglbauergasse 17, A-1160
Wien, Austria (1 offer, 1 variant),

– SANOLABOR, d.d., Leskoškova 4,
1000 Ljubljana, Slovenija (1 offer),

– SCAN, d.o.o., Breg ob Kokri 7, Predd-
vor, Slovenija (1 offer).

Highest and lowest tender price:
298.265 EUR, 110,500 EUR.

9. Type of Procurement Procedure:
open tender procedure according to
PHARE rules – Decentralised Implementa-
tion System.

Date and no. of announcement in the
official Gazette of Republic of Slovenia:
21. 8. 1998; Ob-5836, no. 58-59; cor-
rection published on 18. 9. 1998;
Ob-6673, no. 63.

Ministry of Agriculture,
Forestry and Food of RS

Ob-515
1. Naročnik, poštni naslov: Obalni dom

upokojencev Koper, Krožna cesta 5, 6103
Koper, ki ga zastopa direktor Dušan Vodo-
pivec.

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

3. Datum izbire: 22. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena in druga merila iz razpisne
dokumentacije.

Javni razpis ni uspel v naslednjih sklo-
pih, ker po pregledu in ocenjevanju ponudb
za javni razpis za izbiro izvajalca brez omeji-
tev nista ostali popolni vsaj dve ponudbi:

A – Sadje in zelenjava – zmrznjeno,
E – Splošno prehrambeno blago,
F – Mleko in mlečni izdelki.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
A) Sadje in zelenjava – sveža: Jestvina,

d.d., Koper,
B) Kruh in pekovsko pecivo: TER-PAN,

d.o.o., Dragonja 72, Sečovlje,
C) Ribe: Zanestra, d.o.o., Koper,
D) Meso in izdelki iz mesa:

1. Sveže meso: Jestvina, d.d., Koper,
2. Mesni izdelki: Jestvina, d.d., Ko-

per.
6. (a) Kraj dobave: Obalni dom upoko-

jencev Koper, Krožna cesta 5.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: količina blaga je razvidna iz
razpisne dokumentacije.

7. Pogodbena vrednost:
A) sadje in zelenjava – sveža –

3,992.990 SIT,
B) kruh in pekovsko pecivo –

1,816.437,20 SIT,
C) ribe – 1,087.650 SIT,
D) meso in izdelki iz mesa
– 1: sveže meso – 6,713.323,20 SIT,
– 2: mesni izdelki – 1,335.645,50 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 16.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
A) 3,992.990 SIT, 3,800.124 SIT,
B) 1,823.738 SIT, 1,278.914,44 SIT,
C) 1,115.150 SIT, 633.939,80 SIT,
D)
1) 6,877.726,21 SIT, 6,679.267 SIT,
2) 1,633.754,85 SIT, 1,335.645 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 77 z dne 13. 11. 1998,
št. 2756-1/98, Ob-7969.

Obalni dom upokojencev, Koper

Ob-516
1. Naročnik, poštni naslov: Obalni dom

upokojencev Koper, Krožna cesta 5, 6103
Koper, ki ga zastopa direktor Dušan Vodo-
pivec.

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

3. Datum izbire: 23. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena in druga merila iz razpisne
dokumentacije.

Javni razpis ni uspel v naslednjih sklo-
pih, ker po pregledu in ocenjevanju ponudb
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za javni razpis za izbiro izvajalca brez omeji-
tev nista ostali popolni vsaj dve ponudbi:

A – Material za vzdrževanje,
C – Gorivo,
E – Medicinski material

1. Medicinski potrošni material,
2. Blago, delovne obleke, obutev.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

A)
1. čistila: Surf, d.o.o., Portorož, Oba-

la 120,
2. čistila za nego: Surf, d.o.o., Porto-

rož, Obala 120,
3. pralni prašek: Mavrica, d.d., Ljub-

ljana, Resljeva c. 1;
D) pisarniški material: MK Biro oprema,

d.d., Ljubljana, Dunajska 121.
6. (a) Kraj dobave: Obalni dom upoko-

jencev Koper, Krožna cesta 5.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: količina blaga je razvidna iz
razpisne dokumentacije.

7. Pogodbena vrednost:
A)

1. čistila – 3,171.749,39 SIT,
2. čistila za nego – 1,768.432,66

SIT,
3. pralni prašek – 2,084.771 SIT,

D) pisarniški material – 807.639,69
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
A)

1) 3,721.736,60 SIT, 345.153,31 SIT,
2) 5,211.914 SIT, 439.154 SIT,
3) 2,851.700 SIT, 1,966.736 SIT,

D) 843.471 SIT, 739.407,63 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 77 z dne 13. 11. 1998, št.
2756-1/98, Ob-7970.

Obalni dom upokojencev, Koper

Št. 339-24/1998 Ob-517
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev.
3. Datum izbire: 12. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– skupna ponudbena cena – 40%,
– plačilni pogoji – 20%,
– reference ponudnika s področja jav-

nega naročanja (od 1996 do 1998 leta) –
30%,

– odzivnost – 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: DZS, založništvo in trgovina,
d.d., Mali trg 6, 1538 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Območne enote Za-
voda za gozdove Slovenije.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: pisarniški in potrošni ra-
čunalniški material za potrebe ZGS v
letu 1999.

7. Pogodbena vrednost: odvisna od
vrednosti konkretnih naročil.

8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 30,447.110 SIT, 16,061.900,01 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 82 z dne 4. 12. 1998.

Zavod za gozdove Slovenije

Št. 05000/99-1 Ob-536
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za po-

kojninsko in invalidsko zavarovanje Sloveni-
je, Ljubljana, Kolodvorska ulica 15.

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

3. Datum izbire: 30. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v postopku vrednotenja in oce-
njevanja so bila upoštevana merila, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji in
sicer:

a) tehnična lastnost opreme (60 točk):
– kapaciteta kartotečne omare,
– ergonomično oblikovani in lahki za-

bojčki,
– varnost pred poškodbami in zaščita

pred odtujitvijo,
– zunanje dimenzije in avtomatika,
– kakovost izdelave;
b) Zagotavljanje servisa (20 točk):
– reference,
– zagotavljanje rezervnih delov;
c) Komercialni pogoji (20 točk):
– garancijski pogoji,
– kvaliteta in obseg ponudbe,
– cena in popusti.
Zbir dodeljenih točk v postopku ocenje-

vanja ponudb je bila podlaga za izbiro naj-
ugodnejšega ponudnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Trevis d.o.o., Masary-
kova 14, Ljubljana.

6. a) Kraj dobave: Ljubljana, poslovna
stavba ZPIZ Slovenije.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: dobava in montaža dveh rotacij-
skih avtomatiziranih kovinskih kartotečnih
omar.

7. Pogodbena vrednost: 4,455.977 SIT
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,995.500 SIT, 4,455.977 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 80 z dne z dne 27. 11. 1998,
Ob-8378.

Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije

Št. 11/99 Ob-537
1. Naročnik, poštni naslov: Komunalno

podjetje Ptuj, d.d., Žnidaričevo nabrežje 3,
2250 Ptuj.

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

3. Datum izbire: 15. 1. 1999 ob 12. uri.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ekonomska cena, usklajenost z
obstoječo opremo, tehnične zahteve, do-
bavni rok, reference, plačilni pogoji.

Pri ocenjevanju ponudb so bila upošte-
vana merila in kriteriji, navedeni v razpisni
dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Exprum, Podjetje za razvoj
komunalne opreme in trgovina, d.o.o., Blat-
nica 1, 1236 Trzin.

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

trebno dobaviti: eno kombinirano tovor-
no vozilo s cisterno za črpanje fekalij in
prebijanje zamašenih kanalov.

7. Pogodbena vrednost: 28,993.200
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 31,990.000 SIT, 27,747.840 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: ena
ponudba je bila nepopolna.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 85 z dne 18. 12. 1998.

Komunalno podjetje Ptuj, d.d.

Št. 94/99 Ob-543
1. Naročnik, poštni naslov: ZUIM, Novi

trg 43a, 1241 Kamnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 6. januar 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, reference, plačilni pogoji,
rok dobave, garancijski rok, dodatni popust;
po razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: A.S.P., d.o.o., Finžgarjeva
2, Jesenice.

6. (a) Kraj dobave: ZUIM Kamnik, Novi
trg 43a, 1241 Kamnik.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: vozilo Renault Master –
bus za prevoz 16 oseb z dodatno opremo
(klimatska naprava, močnejši alternator,
atermična stekla, dodatno ogrevanje, elek-
trični pomik prednjih stekel in električno na-
stavljivi zunanji ogledali.

7. Pogodbena vrednost: 5,970.811 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,971.524 SIT, 5,970.811 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 84 z dne 11. 12. 1998.

ZUIM, Kamnik

Ob-549
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Tr-

bovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za nakup visokot-
lačnih cevi in priključkov – ponovitev.

3. Datum izbire: odpiranje in ocenjeva-
nje 22. 12. 1998.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): merila iz razpisne dokumentaci-
je.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:
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Sklop 1: Merkur, d.d., Koroška c. 1,
4000 Kranj.

Sklop 2: Kovinoplastika Sternad, s.p.,
Šmartno ob Paki 86, 3327 Šmartno ob Paki.

6. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik,
skladišče kupca.

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

7. Pogodbena vrednost:
Sklop 1: 12,020.505 SIT.
Sklop 2: 8,194.700 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: ponudnik je
trgovsko podjetje (sklop 1) oziroma proizva-
jalec (sklop 2).

9. Število prejetih ponudb:
Sklop 1: 5.
Sklop 2: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Sklop 1: 12,382.020 SIT, 12,020.505

SIT.
Sklop 2: 8,918.036 SIT, 8,194.700 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 80 z dne 27. 11. 1998,
Ob-8391.

RTH, d.o.o., Trbovlje

Ob-550
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Tr-

bovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za nakup električ-
nih detonatorjev za obdobje 1999–
2003 – ponovitev.

3. Datum izbire: odpiranje 29. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): samo ena ponudba. Javno naro-
čilo se bo oddalo z neposredno pogodbo.

5.
6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 80 z dne 27. 11. 1998,
Ob-8389.

RTH, d.o.o., Trbovlje

Ob-551
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Tr-

bovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za nakup razstreli-
va in kartonskih cevi za obdobje 1999–
2003 – ponovitev.

3. Datum izbire: odpiranje 29. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
Sklop 1: samo ena ponudba. Javno na-

ročilo se bo oddalo z neposredno pogod-
bo.

Sklop 2: merila iz razpisne dokumenta-
cije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

Sklop 2: AKI, s.p., Anja Kropivšek, Loke
5, 1411 Izlake.

6. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik,
skladišče kupca.

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

7. Pogodbena vrednost:
Sklop 2: 6,625.000 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim:
Sklop 2: ponudnik je proizvajalec.
9. Število prejetih ponudb:
Sklop 1: 1.
Sklop 2: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
Sklop 2: 8,125.000 SIT, 6,625.000

SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 80 z dne 27. 11. 1998,
Ob-8390.

RTH, d.o.o., Trbovlje

Ob-552
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Tr-

bovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za nakup delov za
visečo progo – ponovitev.

3. Datum izbire: odpiranje 22. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): samo ena popolna ponudba. Jav-
no naročilo se bo oddalo z neposredno po-
godbo.

5.
6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 80 z dne 27. 11. 1998,
Ob-8392.

RTH, d.o.o., Trbovlje

Ob-553
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Tr-

bovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za nakup kemičnih
sredstev za čistilno napravo za obdobje
1999–2003.

3. Datum izbire: odpiranje 16. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): javni razpis se ponovi. Ni bilo
dveh popolnih ponudb.

5.
6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 77 z dne 13. 11. 1998,
Ob-8086.

RTH, d.o.o., Trbovlje

Ob-554
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Tr-

bovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za nakup veznega
in spojnega materiala.

3. Datum izbire: odpiranje 10. 12. 1998
in ocenjevanje 16. 12. 1998.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): vsi kriteriji, navedeni v razpisni
dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

Sklop 1, sklop 2, sklop 3: Kovinotehna,
d.d., Mariborska 7, 3000 Celje.

Sklop 4: Merkur, d.d., Koroška cesta 1,
4000 Kranj.

6. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik,
skladišče kupca.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: vrsta blaga in količine iz
razpisne dokumentacije.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: 5,716.448 SIT,
– sklop 2: 564.832 SIT,
– sklop 3: 7,589.578 SIT,
– sklop 4: 1,578.286 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: ponudnika
sta trgovsko podjetje.

9. Število prejetih ponudb:
Sklop 1: 4.
Sklop 2: 3.
Sklop 3: 2.
Sklop 4: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Sklop 1: 8,112.049 SIT, 5,716.448 SIT.
Sklop 2: 719.226 SIT, 546.832 SIT.
Sklop 3: 8,146.246 SIT, 7,589.578 SIT.
Sklop 4: 2,019.045 SIT, 1,578.286 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 77 z dne 13. 11. 1998, Ob-8095.

RTH, d.o.o., Trbovlje

Ob-555
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Tr-

bovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za nakup visokok-
valitetnih ležajev in tesnil zaradi menja-
ve v procesu vzdrževanja obstoječih
strojev in naprav v delovnem procesu
RTH, d.o.o.; Naprave in stroji so zahod-
no evropskega (nemškega) izvora.

3. Datum izbire: odpiranje in ocenjeva-
nje 14. 12. 1998, dodatno odpiranje in
ocenjevanje 6. 1. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): javni razpis se ponovi.

5.
6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
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list RS, št. 78 z dne 20. 11. 1998,
Ob-8325.

RTH, d.o.o., Trbovlje

Ob-556
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Tr-

bovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.

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

3. Datum izbire: odpiranje 15. 1. 1999
in ocenjevanje 20. 1. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): vsi kriteriji, navedeni v razpisni
dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

Sklop 1, sklop 2, sklop 3, sklop 4, sklop
5: Merkur, d.d., Koroška cesta 1, 4000
Kranj.

6. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik,
skladišče kupca.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: vrsta blaga in količine iz
razpisne dokumentacije.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: 984.108,30 SIT,
– sklop 2: 7,502.812,80 SIT,
– sklop 3: 1,429.800,75 SIT,
– sklop 4: 662.040,75 SIT,
– sklop 5: 827.557,50 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: ponudnik je
trgovsko podjetje.

9. Število prejetih ponudb:
Sklop 1: 4.
Sklop 2: 4.
Sklop 3: 4.
Sklop 4: 4.
Sklop 5: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Sklop 1: 1,793.967,80 SIT,

912.468,80 SIT.
Sklop 2: 9,100.102,30 SIT,

6,516.702,50 SIT.
Sklop 3: 1,776.490,60 SIT,

1,393.420,70 SIT.
Sklop 4: 939.007,10 SIT, 662.040,75

SIT.
Sklop 5: 961.265,30 SIT, 810.179 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 90 z dne 28. 12. 1998,
Ob-9181.

RTH, d.o.o., Trbovlje

Ob-557
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Tr-

bovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za nakup tehničnih
plinov – ponovitev.

3. Datum izbire: odpiranje 7. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): javni razpis ni uspel. Ni bilo dveh
ponudb.

5.
6. (a), (b)

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 90 z dne 28. 12. 1998,
Ob-9182.

RTH, d.o.o., Trbovlje

Ob-558
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Tr-

bovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za nakup polnilne-
ga materiala za zapolnitev na odkopih
za obdobje 1999–2003 – ponovitev.

3. Datum izbire: odpiranje 15. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): javni razpis ni uspel. Ni bilo dveh
ponudb.

5.
6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 90 z dne 28. 12. 1998, Ob-9183.

RTH, d.o.o., Trbovlje

Ob-559
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Tr-

bovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za nakup vezivnega
materiala za utrditev stropa na odkopih
za obdobje 1999–2003 – ponovitev.

3. Datum izbire: odpiranje 15. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): javni razpis ni uspel. Ni bilo no-
bene ponudbe.

5.
6. (a), (b)
7., 8., 9., 10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 90 z dne 28. 12. 1998,
Ob-9180.

RTH, d.o.o., Trbovlje

Ob-560
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Tr-

bovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za nakup goriv, ma-
ziv in filtrov – ponovitev.

3. Datum izbire: odpiranje in ocenjeva-
nje 20. 1. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): vsi kriteriji, navedeni v razpisni
dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

Sklop 1: Petrol, d.d., Dunajska 50,
1527 Ljubljana.

Sklop 2 in sklop 3: Vobič T & Co., d.o.o.,
Ul. pohorskega bataljona 14, 2001 Mari-
bor.

6. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik,
skladišče kupca.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: vrste in količine iz razpisne
dokumentacije.

7. Pogodbena vrednost:
Sklop 1: 4,553.084 SIT.
Sklop 2: 12,429.235 SIT.
Sklop 3: 143.193 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: ponudnika
sta trgovsko podjetje.

9. Število prejetih ponudb:
Sklop 1: 4.
Sklop 2: 5.
Sklop 3: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
Sklop 1: 4,887.660 SIT, 4,553.084

SIT.
Sklop 2: 13,998.472 SIT,

8,878.093,40 SIT.
Sklop 3: 167.479,20 SIT, 131.387 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 90 z dne 28. 12. 1998,
Ob-9225.

RTH, d.o.o., Trbovlje

Št. 52/98 Ob-571
1. Naročnik, poštni naslov: Dom starej-

ših občanov Ljubljana-Šiška, Kunaverjeva
15, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti po 50. členu ZJN.

3. Datum izbire: 18. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena in ostali pogoji,
navedeni v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. Živila Kranj, d.d., C. na Okroglo 3,
4202 Naklo, za podskupine A1, A3 in G4,

2. Mercator PS, d.d., Trgovina Ljub-
ljana, Slovenčeva 25, za podskupine A2,
G2, G3, H5 in skupino C,

3. Žito pekarstvo in testeninarstvo,
d.o.o., Šmartinska 154, za podskupino B,

4. Bistriške Mesnine, d.d., Zadružna
ul. 4, 2310 Slovenska Bistrica, za podsku-
pini D1 in D3,

5. Pivka, d.d., Neverke 30, 6256 Ko-
šana, za podskupino D2,

6. Celjske Mesnine, d.d., C. v Trnov-
lje 17, 3000 Celje, za podskupino D4,

7. Kmetija Lah, Mladinska ul. 19,
2314 Zg. Polskava, za podskupino D5,

8. Mariborske mlekarne, d.d., Osoj-
nikova 5, 2000 Maribor, za skupino E,

9. Oljarica Kranj, d.d., Britof 27,
4000 Kranj, za skupino F,

10. Fructal, d.d., Tovarniška 7, 5270
Ajdovščina, za podskupino G1,

11. Emona BC, d.d., Šmartinska
130, 1528 Ljubljana za podskupine H1,
H2, H3 in H4.

6. (a) Kraj dobave: Dom starejših obča-
nov Ljubljana-Šiška, Kunaverjeva 15, Ljub-
ljana.
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(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: živila in material za pre-
hrano.

7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem naročilu.

8.
9. Število prejetih ponudb: 45.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 80 z dne 27. 11. 1998;
Ob-8421.

DSO Ljubljana-Šiška

Št. 1/1-2/99 Ob-573
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljublja-
na.

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

3. Datum izbire: 19. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, kvaliteta, reference po-
nudnika, boniteta ponudnika, celovitost po-
nudbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. podskupina: Sanolabor, d.d., Le-
skoškova c. 4, 1000 Ljubljana,

2. podskupina: Merit, d.o.o., Šmar-
tinska c. 130, 1000 Ljubljana.

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

trebno dobaviti:
1. podskupina: sanitetni material,

po specifikaciji iz razpisne dokumenta-
cije,

2. podskupina: terapevtske obloge,
po specifikaciji iz razpisne dokumenta-
cije.

7. Pogodbena vrednost:
1. podskupina: 24,121.153,60 SIT,
2. podskupina: 6,587.382,50 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb:

1. podskupina: 3,
2. podskupina: 3.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be:

1. podskupina: 31,394.549 SIT,
19,551.572,50 SIT,

2. podskupina: 9,229.490 SIT,
6,567.296 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 82 z dne 4. 12. 1998.

Zdravstveni dom Ljubljana

Št. 1/2-99 Ob-574
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljublja-
na.

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

3. Datum izbire: 19. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, kvaliteta, reference po-
nudnika, boniteta ponudnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Interexport, d.o.o., Sloven-
ska 54/VIII, 1000 Ljubljana.

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

trebno dobaviti: RTG filmi, sredstva za raz-
vijanje in kasete, po specifikaciji iz razpi-
sne dokumentacije.

7. Pogodbena vrednost: 20,048.360
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 23,382.869 SIT, 21,076.360 SIT,
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 82 z dne 4. 12. 1998.

Zdravstveni dom Ljubljana

Št. 1/98 Ob-576
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.

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): najvišje število doseženih točk
po ocenjevalni listi: cena, sistem zagotavlja-
nja kakovosti, finančno stanje ponudnika,
lastna proizvodnja.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

a) Mercator poslovni sistemi, d.d., Slo-
venčeva 25, Ljubljana,

b) Pomurka trženje Ljubljana,, d.o.o.,
Parmova 45, Ljubljana,

c) Zalog, d.d., Agrokombinatska 63,
1129 Ljubljana-Zalog,

d) Delamaris, Tovarniška 13, 6310 Izola.
6. (a) Kraj dobave: skladišče MORS v

RS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
a) ribje konzerve,
b) perutninske konzerve, jetrna pa-

šteta, piščanja pašteta,
c) mesne konzerve, piščančji mesni

narezek, mesni narezek,
d) zelenjava z ribami.
7. Pogodbena vrednost:
a) 97,671.705,60 SIT,
b) 59,360.700 SIT,
c) 57,067.000 SIT,
d) 43,344.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10., 11., 12., 13.

Ministrstvo za obrambo RS

Št. 3/98 Ob-577
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 17. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najvišje število doseženih točk
po ocenjevalni listi: cena, skladiščni pogoji,
transportni pogoji, reference...

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. Mercator, KZ Krka, z.o.o., Rozma-
nova 10, 8000 Novo mesto, za lokacije
Novo mesto in Cerklje ob Krki,

2. Plod, d.o.o., Preloge 25, 2316 Zg.
Ložnica, za lokacije Slovenska Bistrica, Ma-
ribor, Celje,

3. ERA, d.d., Prešernova 10, 3504
Velenje,

4. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, 4204 Naklo, za vse razpisane lokacije,

5. Gramis, d.o.o., Noršinska c. 3,
9000 Murska Sobota, za lokacije Maribor,
Slovenska Bistrica, Celje in Murska Sobota,

6. Citrus, d.o.o., Dolenjska cesta
244, 1000 Ljubljana, za lokacije Kranj, Po-
stojna, Ilirska Bistrica, Pivka, Ljubljana-Po-
lje, Vrhnika, Ljubljanski vrh, Ljubljana – Re-
stavracija Triglav, Restavracija Ig,

7. Rozman Stanislav – kmet, Podre-
ča 8, 4211 Mavčiče, za mladi krompir, za
lokacije Vrhnika in Kranj,

8. Sadje Gorica, d.o.o., Vrtojbenska
48, 5290 Šempeter pri Gorici, za lokacijo
Vipava,

9. Agrogorica, d.d., Vrtojbenska 48,
5290 Šempeter pri Gorici, za lokacije Po-
stojna, Ilirska Bistrica, Pivka in Vipava,

10. Povrtnina, d.d., Tržaška c. 33,
2000 Maribor, za lokacije Maribor, Sloven-
ska Bistrica, Celje in Murska Sobota,

11. Burger Peter – kmet, Moste 100,
1218 Komenda, za mladi krompir, sveže
zelje in korenček, za lokacije Postojna, Piv-
ka, Ljubljana-Polje in Vrhnika,

12. Emona BC, d.d., Šmartinska c.
130, 1528 Ljubljana, za vse razpisane loka-
cije,

13. Agrocenter, d.o.o., Aškerčeva
1a, 8270 Krško, za lokacije Novo mesto in
Cerklje,

14. Tuti Fruti, d.o.o., Ul. 26. julija 28,
4202 Naklo, za lokacije Kranj, Bohinjska
Bela, Poljče in Pokljuka,

15. Mercator PS, d.d., Slovenčeva
25, 1000 Ljubljana, za vse razpisane loka-
cije.

6. (a) Kraj dobave: skladišče MORS v
RS.

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

a) sveže sadje in vrtnine,
b) ozimnica (označeno s signirni-

kom).
7. Pogodbena vrednost:

1. Mercator, KZ Krka, z.o.o., Rozma-
nova 10, 8000 Novo mesto, št. ponudbe
II-3/162/98,najugodnejši ponudnik za ja-
bolka za lokaciji Novo mesto in Cerklje ob
Krki, v skupni vrednosti 630.315 SIT, z
vključenim 5% PD,

2. Agrocenter, d.o.o., Aškerčeva 1a,
8270 Krško, št. ponudbe 02/98, najugod-
nejši ponudnik za krompir za lokaciji Novo
mesto in Cerklje ob Krki, v skupni vrednosti
808.500 SIT, z vključenim 5% PD,

3. Rozman Stanislav – kmet, Podre-
ča 8, 4211 Mavčiče, št. ponudbe 14-98 z
dne 30. 10. 1998, najugodnejši ponudnik
za krompir, za lokacijo Kranj, v skupni vred-
nosti 240.000 SIT,

4. Tuti Fruti, d.o.o., Ul. 26. julija 28,
4202 Naklo, št. ponudbe 12/98 z dne 27.
10. 1998, najugodnejši ponudnik za jabol-
ka za lokacije Kranj, Bohinjska Bela, Poklju-
ka, Poljče in za krompir za lokacije Bohinj-
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ska Bela, Pokljuka in Poljče, v skupni vred-
nosti 481.425 SIT, z vključenim 5% PD,

5. Sadje Gorica, d.o.o., Vrtojbenska
48, Šempeter pri Gorici, št. ponudbe
68/98 z dne 29. 10. 1998, najugodnejši
ponudnik za jabolka za lokaciji Vipava in
Postojna, v skupni vrednosti 247.500 SIT,
z vključenim 5% PD,

6. Burger Peter – kmet, Moste 100,
Komenda, št. ponudbe 1/11-98 z dne 30.
10. 1998, najugodnejši ponudnik za krom-
pir za lokacije Postojna, Pivka, Ljubljana-Po-
lje in Vrhnika, v skupni vrednosti 986.000
SIT,

7. Agrogorica, d.d., Vrtojbenska 48,
Šempeter pri Gorici, št. ponudbe 02/98 z
dne 27. 10. 1998, najugodnejši ponudnik
za dobavo jabolk za lokaciji Ilirska Bistrica
in Pivka ter krompirja za lokaciji Ilirska Bi-
strica in Vipava, v skupni vrednosti 464.208
SIT, z vključenim 5% PD,

8. Citrus, d.o.o., Dolenjska cesta
244, Ljubljana, št. ponudbe 111/MD z dne
29. 10. 1998, najugodnejši ponudnik za
dobavo jabolk za lokacije Ljubljana-Polje,
Vrhnika, Ljubljanski vrh, Ljubljana – Resta-
vracija Triglav in IC Ig, v skupni vrednosti
1,405.560 SIT, z vključenim 5% PD,

9. Mercator PS, d.d., Slovenčeva 25,
Ljubljana, št. ponudbe 14, z dne 30. 10.
1998, najugodnejši ponudnik za dobavo
krompirja za lokacije Ljubljanski vrh, Ljublja-
na – restavracija Triglav in IC Ig, v skupni
vrednosti 389.220 SIT, z vključenim 5% PD,

10. Plod, d.o.o., Preloge 25, Zg.
Ložnica, št. ponudbe 15/98 z dne 28. 10.
1998, najugodnejši ponudnik za dobavo ja-
bolk za lokacije Maribor, Slovenska Bistrica
in Celje, v skupni vrednosti 1,017.720 SIT,
z vključenim 5% PD,

11. Gramis, d.o.o., Noršinska c. 3,
Murska Sobota, ponudba z dne 30. 10.
1998, najugodnejši ponudnik za dobavo
krompirja za lokacije Maribor, Celje, Slo-
venska Bistrica in Murska Sobota ter jabolk
za lokacijo Murska Sobota, v skupni vred-
nosti 863.100 SIT, z vključenim 5% PD.

8.
9. Število prejetih ponudb: 17.
10., 11., 12., 13.

Ministrstvo za obrambo RS

Št. 6A/98 Ob-578
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 7. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najvišje število doseženih točk
po ocenjevalni listi: cena, razmerje med zah-
tevanimi izdelki in ustreznimi zamenjavami,
boniteta, referenca.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Kemofarmacija, d.d., Cesta
na Brdo 100, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: skladišče MORS v
RS.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: zdravila in medicinski pri-
pomočki.

7. Pogodbena vrednost:
111,295.825,10 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12., 13.

Ministrstvo za obrambo RS

Št. 18/98 Ob-579
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev (BO-18/98).

3. Datum izbire: 14. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najvišje število doseženih točk
po ocenjevalni listi: kriterij:

– cena (vrednost ponderja 0,60),
– ocena kriterijev po posameznih skupi-

nah blaga (skupna vrednost ponderja 0,40).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
a) Perftech, d.o.o., Pot na lisice 4, 4260

Bled,
b) NIL, d.o.o., Einspielerjeva 6, 1000

Ljubljana,
c) Unistar, d.o.o., Slomškova 27-29,

1000 Ljubljana,
d) Unistar, d.o.o., Slomškova 27-29,

1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: skladišče MORS v

RS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: računalniško podatkov-
na komunikacijska oprema:

a) ožičenja,
b) usmerjevalniki in programska oprema

Cisco in security Dynamics,
c) Ethernet vozlišča 3COM,
d) modemi US Robotics.
7. Pogodbena vrednost:
a) 19,726.051,50 SIT,
b) 57,791.462 SIT,
c) 8,003.593,90 SIT,
d) 5,138.996,10 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1, od tega

ena neveljavna.
10., 11., 12., 13.

Ministrstvo za obrambo RS

Št. 19-1/98 Ob-580
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev (BO-19-1/98).

3. Datum izbire: 8. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najvišje število doseženih točk
po ocenjevalni listi: kriteriji:

1. cena,
2. dobavni rok,
3. garancije,
4. reference ponudnika,
5. finančno stanje.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. Intertrade, d.d., Kolodvorska 9,
1000 Ljubljana,

2. Harand Inženiring, d.o.o., Cesta v
mestni log 55, 1000 Ljubljana,

3. Intertrade ITS, d.d., Kolodvorska
9, 1000 Ljubljana,

4. Oracle Software, d.o.o., Dunajska
156, 1000 Ljubljana.

5. Perftech, d.o.o., Pot na lisice 4,
4260 Bled.

6. (a) Kraj dobave: skladišče MORS v
RS.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: nakup rač. strojne in pri-
padajoče prog. opreme:

1. aplikacijski in datotečni strežniki,
2. računalniki SUN s pripadajočo

opremo,
3. oprema za izdelavo varnostnih kopij,
4. programska oprema ORACLE,
5. mrežni oper. sistem Novell Net-

Ware.
7. Pogodbena vrednost:

1. 71,949.045 SIT,
2. 7,899.029 SIT,
3. 4,678.002 SIT,
4. 1,238.333,70 SIT,
5. 4,442.884 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 8 prejetih (7

veljavnih).
10., 11., 12., 13.

Ministrstvo za obrambo RS

Št. 1/98 Ob-581
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev (BO-19-2/98).

3. Datum izbire: 8. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najvišje število doseženih točk
po ocenjevalni listi: kriteriji:

1. cena,
2. dobavni rok,
3. garancija,
4. reference ponudnika,
5. finančno stanje.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. Altech, d.o.o., Verovškova 58,
1000 Ljubljana,

2. Intertrade, d.d., Tržaška 116,
1001 Ljubljana,

3. SRC Computers, d.o.o., Tržaška
116, 1001 Ljubljana,

4. Perftech, d.o.o., Pot na lisice 4,
4260 Bled,

5. Hermes Plus, rač. in merilni sistemi,
d.d., Šlandrova 2, 1231 Ljubljana-Črnuče,

6. Danipac Trzin, d.o.o., Kidričeva
49, 1236 Trzin,

7. Intertrade ITS, d.d., Kolodvorska
9, 1000 Ljubljana,

8. Altech, d.o.o., Verovškova 58,
1000 Ljubljana,

9. SRC Computers, d.o.o., Tržaška
116, 1001 Ljubljana,

10.1.–10.29. Unistar, d.o.o., Slomš-
kova 27-29, 1000 Ljubljana,

10.30. Liko Pris, d.o.o., Verd 100a,
1360 Vrhnika,

10.31. SRC Computers, d.o.o., Tr-
žaška 116, 1001 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: skladišče MORS v
RS.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: nakup rač. strojne in pri-
padajoče prog. opreme:
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1. osebni računalniki Packard Bell,
2. osebni računalniki IBM,
3. osebni računalniki Compaq,
4. tiskalniki Fujitsu,
5. tiskalniki Hewlett Packard,
6. tiskalniki Tektronix,
7. računalniške komponente za IBM

računalnike,
8. računalniške komponente za Pac-

kard Bell računalnike,
9. računalniške komponente za Com-

paq računalnike,
10.1.–10.29. računalniške kompo-

nente za računalnike ostalih proizvajalcev,
10.31. zunanji magneto-ptični disk

Fujitsu Dynamo 640,
10.31. vgradni SCSI v disk Sragate

2.1. GB.
7. Pogodbena vrednost:

1.: 73,125.885 SIT,
2.: 21,661.605 SIT,
3.: 11,600.820 SIT,
4.: 1,180.200 SIT,
5.: 11,621.555 SIT,
6.: 1,295.455,35 SIT,
7.: 2,023.266 SIT,
8.: 2,971.657,50 SIT,
9.: 296.625 SIT,

10.1.–10.29.: 6,575.642,20 SIT,
10.30.: 1,894.725 SIT,
10.31.: 91.140 SIT.

8., 9., 10., 11., 12., 13.
Ministrstvo za obrambo RS

Št. 30/98 Ob-582
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): preklic JR po PUS; v razpisni
dokumentaciji za oddajo JN za izbiro izvajal-
cev po PUS za dobavo tipiziranih vozil je
naročnik v točki 17. navedel, da si pridržuje
pravico, da ne bo izvedel tega razpisa, ker
so na strani naročnika nastopili razlogi.

5.
6. (a) Kraj dobave: skladišče MORS v

RS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: nakup tipskih in ostalih
vozil.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10., 11., 12., 13.

Ministrstvo za obrambo RS

Št. 31/98 Ob-583
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti (PUS-31/98).

3. Datum izbire: 27. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najvišje število doseženih točk
po ocenjevalni listi: cena, dobavni rok, refe-
rence...

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. Sava Tires, d.o.o., Škofjeloška c.
6, 4000 Kranj,

2. Panadria, d.o.o., Stegne 33, 1000
Ljubljana,

3. AC-zastopstva, d.o.o., Baragova 5,
1000 Ljubljana,

4. Sitar Pneumatic center, d.o.o.,
PTC Perovo 27, 1241 Kamnik,

5. Biring, d.o.o., Motnica 5, 1236 Tr-
zin,

6. Žorž, d.o.o., Kolodvorska 4, 5294
Dornberk, za pnevmatike.

6. (a) Kraj dobave: skladišče MORS v
RS.

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

1. pnevmatike Sava,
2. pnevmatike Semperit,
3. pnevmatike Michelin in Conti-

nental,
4. pnevmatike Dunlop,
5. pnevmatike Pirreli,
6. pnevmatike Ruma.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10., 11., 12., 13.

Ministrstvo za obrambo RS

Št. 81-33/599 Ob-585
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slo-

venija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljublja-
na, ki zastopa tudi podnaročnika Elektro
Primorska, d.d. in Soške Elektrarne, d.o.o.

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):
– skupna ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– potrjene pozitivne reference v ELES-u,
– potrjene pozitivne reference v EGS,
– ISO standard,
– neurejenost ponudbene dokumenta-

cije.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Merkur, d.d., Trgovina na
debelo, PE Inženiring, Cesta na Okroglo 7,
4202 Naklo.

6. (a) Kraj dobave: Erjavčeva 20-22, Er-
javčeva 24, V. Vodopivca 15 – vse Nova
Gorica.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in montaža
EURO-ISDN vozliščne telefonske cen-
trale.

7. Pogodbena vrednost: 84,284.877
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim:
75,856.389 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 89,215.870 SIT, 74,079.310,90 SIT
– tehnično ni ustrezna.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 70 z dne 16. 10. 1998,
Ob-7335.

Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Št. 32/98 Ob-584
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev (BO-32/98).

3. Datum izbire: 12. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najvišje št. doseženih točk po
ocenjevalni listi: cene, dobavni rok, refe-
rence ponudnika...

Ocena po kriterijih:
1. št. točk: 4,50,
2. št. točk: 4,35,
3. št. točk: 4,35,
4. št. točk: 4,35,
5. št. točk: 4,35,
6. št. točk: 4,35.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. O-NODA 33, d.o.o., Opekarska 4,
2270 Ormož,

2. Alpina, tov. ob., d.d., Strgarska ul.
2, 4226 Žiri,

3. Alpina, tov. ob., d.d., Strgarska ul.
2, 4226 Žiri,

4. Spin, d.o.o., Njegoševa 1, 1000
Ljubljana,

5. Alpina, tov. ob., d.d., Strgarska ul.
2, 4226 Žiri,

6. Alpina, tov. ob., Strgarska ul. 2,
4226 Žiri.

6. (a) Kraj dobave: skladišča MORS v RS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
1. obutev za k službenim in slove-

snim uniformam,
2. škornji vojaški, črni,
3. škornji podloženi, črni,
4. škornji za motoriste,
5. čevlji planinski, črni,
6. škornji vojaški, rjavi.

7. Pogodbena vrednost:
1. 16,889.407,50 SIT,
2. 541.800 SIT,
3. 1,299.900 SIT,
4. 168.000 SIT,
5. 7,607.250 SIT,
6. 2,709.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10., 11., 12., 13.

Ministrstvo za obrambo RS

Št. 40200/0032/98-2300-22 Ob-615
1. Naročnik, poštni naslov: RS Upravna

enota Maribor, Ul. heroja Staneta 1.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: sklep sprejet dne 19. 1.
1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na javni razpis so prispele 3 po-
nudbe, vse pravočasno, pravilno opremlje-
ne in popolne. Odločitev o izboru: cene in
drugi kriteriji, določeni z zakonom in razpi-
sno dokumentacijo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Mladinska knjiga, Biroopre-
ma, d.d., Dunajska 121, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Upravna enota Mari-
bor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
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(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava potrošnega pisar-
niškega in računalniškega materiala.

7. Pogodbena vrednost: 10,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 4,270.006 SIT s prometnim davkom,
3,531.150 SIT s prometnim davkom.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 84 z dne 11. 2. 1998, Ob-8789.

Upravna enota Maribor

Ob-616
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelek-

trarna Šoštanj, d.o.o., Ulica Ivo Lola Ribar
18, 3325 Šoštanj.

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

3. Datum izbire: 22. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– rok dobave 25%,
– reference 25%,
– cena in plačilni pogoji 40%,
– finančna moč podjetja 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Merkur, d.d., Cesta na Okro-
glo 7, 4202 Naklo.

6. (a) Kraj dobave: Termoelektrarna Šo-
štanj.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: javni razpis za dobavo le-
giranih kotlovskih cevi, pločevine in cev-
nih lokov za zamenjavo ponovnega pre-
grevalnika 2 na bloku 5.

7. Pogodbena vrednost: 135,094.438 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 157,293.291 SIT, 128,280.408 SIT.
11., 12., 13.

Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.

ZJN-03-GD - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa gradbenih del

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa gradbenih del po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Popravek

V objavi glavnih podatkov o izidu razpisa
gradbenih del za gradnjo tlačne kanaliazcije
v vodarni Hrastje, Javnega podjetja Vodo-
vod - Kanalizacija, d.o.o., Ljubljana,
Ob-312, se točki 7. in 10. popravita in se
pravilno glasita:

7. Pogodbena vrednost:
67,598.643,61 SIT.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 75,393.466 SIT in 67,598.643,61 SIT.

V objavi glavnih podatkov o izidu razpisa
gradbenih del za gradnjo vodovoda Brinje–

Dol, Javnega podjetja Vodovod - Kanalizaci-
ja, d.o.o., Ljubljana, Ob-313, se 10. točka
popravi in se pravilno glasi:

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 137,410.347 SIT, 119,899.822 SIT.

Uredništvo

Št. 74/98 Ob-518
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, d.d., PE Maribor, Titova 38, 2000
Maribor.

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

3. Datum izbire: 7. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, plačilni pogoji, izvedbeni
roki.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Tegrad, d.d., Kamniška 41,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja KKO Mari-
bor, Pobrežje – K7.

7. Pogodbena vrednost: 37,847.205 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: ponudnik bo
delo opravljal brez podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 45,823.674,77 SIT, 37,847.205 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 80 z dne 27. 11. 1998;
Ob-8432.

Telekom Slovenije, d.d.,
PE Maribor

Št. 60-216/99 Ob-545
1. Naročnik, poštni naslov: JP Komuna-

la Novo mesto, d.o.o., Rozmanova 2, 8000
Novo mesto.

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

3. Datum izbire: 20. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): potrjene reference, sposobnost
in usposobljenost ponudnika dela opraviti
kot javno naročilo zahteva, ugodna cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Novograd, d.d., Novo me-
sto, Podbevškova 12, 8000 Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja črpališča
na kanalizacijskem omrežju območja KS
Bučna vas.

7. Pogodbena vrednost: 9,584.492 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,883.771 SIT, 9,584.492 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 84 z dne 11. 12. 1998;
Ob-8736.

JP Komunala Novo mesto

Ob-569

1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 18. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik je pri ocenjevanju po-
nudb upošteval vsa merila, navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gradbeno podjetje Grosup-
lje, d.d., Emonska 8, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: II. faza gradbeno-obrt-
niških del pri izgradnji nadomestnega
dvoriščnega prizidka k stavbi Fakultete
za farmacijo, Ljubljana, Aškerčeva 7.

Kraj izvedbe: Aškerčeva 7, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 319,211.200

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 335,581.269,20 SIT, 319,211.200
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 78 z dne 20. 11. 1998;
Ob-8189.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 51/99 Ob-586
1. Naročnik, poštni naslov: Klinični cen-

ter v Ljubljani, Zaloška cesta 2, 1000 Ljub-
ljana.

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

3. Datum izbire: 23. december 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
1. ponudbena cena – 40%,
2. tehnična ocena – 30%,
3. reference ponudnika – 10%,
4. rok izvedbe – 20%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: EE Engineering, d.o.o., Že-
lezna cesta 16, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: adaptacija ženskega
oddelka v I. nadstropju Dermatovenero-
loške klinike.

Kraj izvedbe: Klinični center Ljubljana,
Dermatovenerološka klinika.

7. Pogodbena vrednost: 56,257.287
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 10 ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 62,666.249,08 SIT, 50,850.385 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bilo.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 73 z dne 30. 10. 1998; Ob-7666.

Klinični center Ljubljana

Št. 447 Ob-602
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104
Ljubljana.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 6 / 29. 1. 1999 / Stran 623

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

3. Datum izbire: 15. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila so razvidna iz razpisne
dokumentacije JR 104/98: cena, rok iz-
vedbe, tehnična merila, reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: LTG, Podjetje za proizvod-
njo bazenske, avtopralne in procesne tehni-
ke, d.o.o., Pogačnikova 13, 2342 Ruše.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: predmet naročila JR
104/98, točka 3.1. Obnovitev dveh ob-
stoječih talnih pralnih prog na odlaga-
lišču komunalnih odpadkov “Barje”, Ce-
sta dveh cesarjev, Ljubljana.

Predmet naročila JR 104/98, točka 3.2.
Posodobitev ročnih pralnih prog se zaradi
samo ene prejete ponudbe ne odda.

7. Pogodbena vrednost: 21,820.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2 za 3.1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: ca. 68,000.000 SIT, 21,820.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 78 z dne 20. 11. 1998, stran
7144.

Snaga, d.o.o., Ljubljana

Ob-603
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000
Maribor.

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

3. Datum izbire: 15. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, reference po-
nudnika, boniteta ponudnika, kadrovska
struktura, tehnična oprema, celovitost po-
nudbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. Nigrad, JKP, d.d., Strma ulica 8,
2000 Maribor in

2. MOGA, d.o.o., Zemljičeva 19,
2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: vzdrževanje in vars-
tvo javnih zelenih površin v Mestni obči-
ni Maribor, javni drevoredi in javne zele-
nice ob javnih prometnih površinah:

1. oskrba in vzdrževanje cvetnih gred,
oskrba in vzdrževanje trat,
oskrba in vzdrževanje vrtnic,
ostali stroški in nepredvidena dela,
2. oskrba in vzdrževanje dreves,
oskrba in vzdrževanje grmovnic,
ostali stroški in nepredvidena dela.

7. Pogodbena vrednost:
1. 21,771.356,20 SIT,
2. 27,037.448,50 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
1. 35,580.329,10 SIT, 20,442.588

SIT, brez davka,
2. 46,739.095 SIT, 27,007.740 SIT;

–6% popusta, brez davka.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: izbra-
na sta bila dva najugodnejša ponudnika za
posamezne vrste del, ki tvorijo zaključeno
celoto.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 84 z dne 11. 12. 1998;
Ob-8754.

Mestna občina Maribor,
Mestna uprava

Komunalna direkcija

Št. 6/98 Ob-613
1. Naročnik, poštni naslov: Sklad za raz-

voj obrti in podjetništva Celje, Trg celjskih
knezov 8, 3000 Celje, tel. 063/485-000,
faks 063/481-512, e-mail: sklad-raz-
voj-ob-po@celje.si.

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

3. Datum izbire: 8. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): upoštevana so bila vsa merila iz
razpisne dokumentacije (ponudbena cena,
plačilni pogoji oziroma ugodnosti, rok iz-
vedbe del, reference ter predložene garan-
cije).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gradia, d.o.o., Valvazorjeva
56, Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izdelava točkovnih
temeljev za halo B.

7. Pogodbena vrednost: 11,618.513,10
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,458.761 SIT, 11,618.513,10 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 84 z dne 11. 12. 1998,
Ob-8802.

Sklad za razvoj obrti
in podjetništva, Celje

Št. 5/98 Ob-614
1. Naročnik, poštni naslov: Sklad za raz-

voj obrti in podjetništva Celje, Trg celjskih
knezov 8, Celje.

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

3. Datum izbire: 30. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): upoštevana so bila vsa merila
iz razpisne dokumentacije (ponudbena ce-
na, plačilni pogoji oziroma ugodnosti, rok
izvedbe del, celovitost ponudbe, predlože-
ne garancije), izbran je bil najugodnejši po-
nudnik.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Celje, d.d.,
Lava 42, Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izdelava zgornjega
ustroja in odvodnjavanja na lokaciji Tr-
noveljska c. 2, Celje.

7. Pogodbena vrednost:
19,880.117,89 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 21,296.713,11 SIT, 19,880.117,89
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 82 z dne 4. 12. 1998.

Sklad za razvoj obrti
in podjetništva, Celje

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. 394 Ob-358
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljub-
ljana.

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

3. Datum izbire: 5. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila za izbiro najugodnejšega
ponudnika v razpisni dokumentaciji, cena,
reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Zavod za zdravstveno vars-
tvo Maribor, p.o., Inštitut za varstvo okolja,
Prvomajska 1, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izved-
ba monitoringa voda na odlagališču ko-
munalnih odpadkov Barje v Ljubljani v
letu 1999.

7. Pogodbena vrednost: 3,135.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 3,400.000 SIT, 3,135.000 SIT.
11., 12.

Javno podjetje Snaga, d.o.o.,
Ljubljana

Ob-514
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Škof-

ljica, Šmarska c. 3, 1291 Škofljica.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis brez omeji-
tev za oddajo storitev.

3. Datum izbire: 12. 1.1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): opravljena analiza prejetih po-
nudb na podlagi meril iz razpisne dokumen-
tacije: ponudbena cena, plačilni pogoji, rok
izvedbe, reference, vsebina ponudbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Genius Loci, d.o.o., Dunaj-
ska cesta 158, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va zazidalnega načrta za območje obrt-
no podjetniške cone VP 9/1 in VO 9/2
Škofljica.
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7. Pogodbena vrednost: 10,170.750
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,845.000 SIT, 7,774.500 SIT.
11., 12.

Občina Škofljica

Št. 07/99 Ob-521
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za ekonomske odnose in razvoj, Urad za
gospodarsko promocijo in tuje investicije,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis – zbiranje
ponudb.

3. Datum izbire: 19. januar 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): poslovna usposobljenost za iz-
vedbo projekta, z referencami podkreplje-
na aktivna prisotnost na skandinavskem tr-
gu, usposobljenost za vzpostavljanje stikov
s skandinavskimi podjetji, transparentna fi-
nančna konstrukcija projekta, obseg stori-
tev glede na ceno in druge ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IBDG Ltd 4, Timor Court,
High Street, Stony Stratford, Milton Key-
nes, MK11 1EJ, Velika Britanija.

6.
7. Pogodbena vrednost: Danska:

10,791.000 SIT, Norveška: 10,206.000
SIT, Finska: 5,497.100 SIT, Švedska:
5,497.100 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,000.000 SIT, 5,497.100 SIT.
11., 12.

Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj

Urad za gospodarsko promocijo
in tuje investicije

Ob-528
1. Naročnik, poštni naslov: Dravske elek-

trarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170, 2000
Maribor.

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

3. Datum izbire: 20. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v postopku vrednotenja in oce-
njevanja ponudb so bila upoštevana merila,
ki so bila objavljena v Ur. l. RS, št. 84 z dne
11. 12. 1998 (objava št. 8745):

– cena 85%,
– reference 5%,
– usposobljenost 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: na podlagi meril za izbiro
najugodnejšega ponudnika je s 100 točka-
mi pri vrednotenju ponudb bil izbran izvaja-
lec: ISS Servisystem, storitve in trgovina,
d.o.o., Kopitarjeva 5, 2000 Maribor.

Ponudba št. BR/MK-01/99 z dne 4. 1.
1999, na vrednost 12,994.800 SIT.

Kraj dobave: Dravske elektrarne Mari-
bor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: oprav-
ljanje storitev čiščenja upravne stavbe
DEM, Obrežna 170, Maribor in oskrbo s

pripadajočim materialom, čistilnimi
sredstvi in sredstvi za sanitarije.

7. Pogodbena vrednost: 12,994.800 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 14,831.963,10 SIT, 12,994.800 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave javnega raz-

pisa v Uradnem listu RS: Uradni list RS, št.
84 z dne 11. 12. 1998, Ob-8745.

Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Maribor

Ob-534
1. Naročnik, poštni naslov: VVZ Antona

Medveda, Novi trg 26b, 1241 Kamnik, tel.
061/819-210, faks 061/831-327.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev.

3. Datum izbire: 21. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena storitve,
– reference,
– kadri,
– finančno stanje ponudnika,
– možnost zamenjave čistilca.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Pulitus, d.o.o., Sela 10b,
Kamnik.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: čišče-
nje prostorov zavoda ca. 4.200 m2.

7. Pogodbena vrednost: 160 SIT/m2

(cena je brez prometnega davka).
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 230 SIT/m2, 160 SIT/m2.
11., 12.

VVZ Antona Medveda, Kamnik

Ob-604
1. Naročnik, poštni naslov: Festival Ljub-

ljana, Trg francoske revolucije 1-2, 1000
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 20. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): nobena od ponudb ni bila popol-
na. Naročnik je po 41. členu ZJN sprejel
sklep o ponovnem javnem razpisu. Sklep z
obrazložitvijo je bil poslan vsem ponudni-
kom.

5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10., 11., 12.

Festival Ljubljana

Št. 353-26/98-100 Ob-617
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje in
Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS
za varstvo narave, Vojkova 1b, 1000 Ljub-
ljana.

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

3. Datum izbire: 5. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference ponudnika in projekt-
ne skupine za področje razpisanih del 40%,

kadrovska zasedba projektne skupine 15%,
sposobnost ponudnika, da razpisana dela
opravi brez podizvajalcev in zunanjih sode-
lavcev 5%, ponudbena cena razpisanih del
25%, trajanje razpisanih del 5%, razpolaga-
nje z ustreznimi podatki 5%, ustrezna teh-
nična opremljenost 3% in ugodnosti ponud-
nika 2%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Talum, d.d., Tovarniška c.
10, 2325 Kidričevo.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: študija
termične obdelave trdnih odpadkov iz
naselij za severovzhodno Slovenijo in
deponiranje preostankov odpadkov po
sežigu.

7. Pogodbena vrednost: 42,320.000 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: 15,372.000
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 47,500.000 SIT, 34,958.626 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 62 z dne 11. 9.
1998; Ob-6473.

Mestna občina Velenje

Ob-618
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelek-

trarna Šoštanj, d.o.o., Ulica Ivo Lola Ribar
18, 3325 Šoštanj.

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

3. Datum izbire: 22. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– raven celovitosti ponudbe – 10%,
– tehnologija dobavitelja – 15%,
– reference ponudnika na energetskih

objektih na podobnih delih v zadnjih 5 letih
– 15%,

– reference kadrov – 10%,
– cena in plačilni pogoji – 25%,
– finančna moč podjetja – 15%,
– garancijski rok – 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Metronik, d.o.o., Stegne 21,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: javni
razpis za obnovo merilnih vhodov na
APISU bloka 4.

7. Pogodbena vrednost: 39,493.428
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 42,018.900 SIT, 35,190.000 SIT.
11., 12.

Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.

Ob-619
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelek-

trarna Šoštanj, d.o.o., Ulica Ivo Lola Ribar
18, 3325 Šoštanj.

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

3. Datum izbire: 22. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
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– raven celovitosti ponudbe – 10%,
– tehnologija dobavitelja – 15%,
– reference ponudnika na energetskih

objektih na podobnih delih v zadnjih 5 letih
– 15%,

– reference kadrov – 10%,
– cena in plačilni pogoji – 25%,
– finančna moč podjetja – 15%,
– garancijski rok – 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Esotech, d.d., Preloška ce-
sta 1, 3320 Velenje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: javni
razpis za vzdrževanje energetskih siste-
mov na bloku 1-5, transport premoga,
priprava vode in toplotni postaji 1 in 2.

7. Pogodbena vrednost: 65,873.232 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 74,246.688 SIT, 65,873.232 SIT.
11., 12.

Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.

Ob-620
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelek-

trarna Šoštanj, d.o.o., Ulica Ivo Lola Ribar
18, 3325 Šoštanj.

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

3. Datum izbire: 21. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– raven celovitosti ponudbe – 10%,
– tehnologija dobavitelja – 15%,
– reference ponudnika na energetskih

objektih na podobnih delih v zadnjih 5 letih
– 15%,

– reference kadrov – 10%,
– cena in plačilni pogoji – 25%,
– finančna moč podjetja – 15%,
– garancijski rok – 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: ATM, d.o.o., Prešernova 8,
3320 Velenje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: javni
razpis za vzdrževanje upravljalnih siste-
mov na bloku 1-5 toplotni postaji 1 in 2.

7. Pogodbena vrednost: 59,867.484
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 65,884.308 SIT, 59,867.484 SIT.
11., 12.

Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.

Ob-621
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelek-

trarna Šoštanj, d.o.o., Ulica Ivo Lola Ribar
18, 3325 Šoštanj.

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

3. Datum izbire: 22. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– kompletnost ponudbe – 5%,
– zagotovljena kontrola kvalitete – 5%,
– reference ponudnika na izgradnji

SCADA nadzornih sistemov – 40%,
– reference in izkušnje z NT operacijski-

mi sistemi – 20%,

– cena in plačilni pogoji – 20%,
– boniteta podjetja – 5%,
– rok dobave – 5%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Elektronabava, d.d., Sloven-
ska cesta 58, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: javni
razpis za opremo informacijske sobe z
velikostenskim prikazovalnikom.

7. Pogodbena vrednost:
46,468.881,50 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 46,468.881,50 SIT, 36,490.915 SIT.
11., 12.

Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.

Št. 363-126/98 Ob-626
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Ser-
vis skupnih služb Vlade, Gregorčičeva 27a,
1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 19. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): Servis skupnih služb Vlade je v
Uradnem listu RS, št. 84 z dne 11. 12. 1998
pod št. 8785 objavil javni razpis za najem
opremljenih poslovnih prostorov v Ljubljani
za potrebe Ministrstva za zdravstvo. Na jav-
nem odpiranju ponudb je bilo ugotovljeno,
da veljavno ponudbo nista predložila vsaj dva
ponudnika, zato predmetni javni razpis v skla-
du z določili prvega odstavka 34. člena za-
kona o javnih naročilih ni uspel.

5., 6., 7., 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. 84 z dne 11. 12.
1998 pod Ob-8785.

Vlada RS
Servis skupnih služb Vlade

Ob-627
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 12. 6. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire) brez dodelitve naročila: najvišje
število doseženih točk po ocenjevalni listi:
vrednost storitve, plačilni pogoji, rok izved-
be, reference ponudnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Intereuropa, d.d., Vojkovo
nabrežje 32, 6504 Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: špedi-
tersko uvozno-izvoznih storitev iz pro-
gramov TRP 2003.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10., 11., 12.

Ministrstvo za obrambo

Ob-628
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev (BO-27/98).

3. Datum izbire: 9. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire) brez dodelitve naročila: najvišje
število doseženih točk po ocenjevalni listi:
cena izvedbe posla, površina urejanja ob-
jektov, sodelovanje s poslovnimi partnerji,
kadrovska struktura, rok izvedbe, revizija po-
stopka.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: revizija postopka: 12. 10.
1998.

Pogodbena vrednost: 4,429.227 SIT.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izved-

ba ureditve parka zdravilišče Rimske To-
plice.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10., 11., 12.

Ministrstvo za obrambo

Št. 52/99 Ob-629
1. Naročnik, poštni naslov: Klinični cen-

ter v Ljubljani, Zaloška cesta 2, 1000 Ljub-
ljana.

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

3. Datum izbire: 9. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
1. arhitekturne rešitve notranje opre-

me in okolice – 60%,
2. reference ponudnika – 10%,
3. dodatne ugodnosti – 30%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ALY, d.o.o., Stantetova 7,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: posta-
vitev okrepčevalnice v atriju Poliklinike
Kliničnega centra v Ljubljani; bodoči na-
jemnik bo v postavljeni okrepčevalnici izva-
jal javno prodajo predmetov in storitev v skla-
du z naročnikovimi željami.

7. Pogodbena vrednost: 24,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 24,000.000 SIT, 24,000.000 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12. Datum in številka objave razpisa:

Uradni list RS, št. 69 z dne 9. 10. 1998;
Ob-7160.

Klinični center Ljubljana

Ob-658
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, Izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefaks
133-22-51.

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

3. Datum izbire: 5. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja ponudbena cena ob za-
dovoljevanju pogojev za priznano usposob-
ljenost in sposobnost.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Geodetski zavod Slovenije,
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d.d., Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana +
GZ Maribor – geodetske dejavnosti,
d.o.o., Partizanska 12, 2000 Maribor,
Geodetski zavod Celje; Ul. XIV. divizije 10,
3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va nove katastrske izmere na odseku
AC Cogetinci–Vučja vas.

7. Pogodbena vrednost: 79,455.456
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 87,000.000 SIT, 79,455.456 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 70 z dne 16. 10.
1998.

Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji

Ob-659
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 3. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kot navedena v razpisni doku-
mentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: naročila so bila dodeljena
štirim ponudnikom za izvedbo razpisanih
programov. Za vrednost nad 5,000.000 SIT
so bila naročila dodeljena naslednjim po-
nudnikom: Korona d.d.,Vojkova c. 63, Ljub-
ljana; Projekt MR d.d., Svetozarevska 10,
Maribor in IBE d.d., Hajdrihova 4, Ljublja-
na.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: inve-
sticijska dokumentacija za ekološko in
tehnološko sanacijo energetskih objek-
tov - proračunska postavka 4656.

7. Pogodbena vrednost: vrednost sku-
paj dodeljenih naročil je bila 33,550.000
SIT. Vrednost posameznega naročila je bila
manj kot 5,000.000 SIT, razen za nasled-
nje projekte: posodobitev kotlovnice v to-
varni Krka, Novo mesto - Korona d.d. Ljub-
ljana, vrednost 5,000.000 SIT; Razvojni
projekt racionalizacije šolskih objektov-Pro-
jekt MR d.d. Maribor, vrednost 7,450.000
SIT in Plinsko parna tehnologija proizvodnje
električne in toplotne energije v TE TOL -
IBE d.d. Ljubljana, vrednost 20,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: skupaj je na

odpiranje prispelo 6 pravilno označenih po-
nudb, od katerih so bile 4 ponudbe odo-
brene.

10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: razpis
je bil objavljen za programsko področje in ni
vnaprej določal posameznih konkretnih na-
log. Konkretne projekte so na podlagi razpi-
snih pogojev predlagali ponudniki. Projekti
si med seboj neposredno niso konkurirali.

12. Datum in številka objave razpisa: Ur.
l. RS, št. 46 z dne 19. 6. 1998, Ob-3840.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Ob-660
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 3. 8. 1998 in 10. 9.
1998.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): kot navedena v razpisni doku-
mentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: naročila so bila dodeljena za
izvedbo šestih razpisanih programov. Za
vrednost nad 5,000.000 SIT so bila naroči-
la dodeljena naslednjima ponudnikoma:
Elektroinštitut Milan Vidmar, Hajdrihova 2,
Ljubljana in Institut Jožef Stefan, Jamova
39, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: pro-
gram prestrukturiranja v energetiki - si-
stemske in neekološke - proračunska
postavka 5193.

7. Pogodbena vrednost: vrednost sku-
paj dodeljenih naročil je bila 40,500.000
SIT. Vrednost posameznega naročila je bi-
la manj kot 5,000.000 SIT, razen za na-
slednje projekte: Spremljanje izvajanja
“Energetske bilance Republike Slovenije
za leto 1998” in izdelava “Energetske bi-
lance za leto 1999”, vrednost 5,600.000
SIT, Izdelava “Energetskega letopisa za le-
to 1998”, vrednost 5,200.000 SIT, Prila-
gajanje elektroenergetskega sektorja Slo-
venije Direktivi 96/92 EC za trgovanje z
električno energijo, vrednost 7,500.000
SIT in Strokovne podlage razvoja energeti-
ke Republike Slovenije do leta 2020, vred-
nost 11,900.000 SIT, za vse štiri naloge
ponudnik Elektroinštitut Milan Vidmar; ter
Razvojni program Slovenije na področju
kvalificiranih proizvajalcev električne ener-
gije, vrednost 7,500.000 SIT, ponudnik
naloge Institut Jožef Stefan.

8.
9. Število prejetih ponudb: skupaj je na

odpiranje prispelo 21 pravilno označenih
ponudb, od katerih je bilo 6 ponudb odo-
brenih.

10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa:

Uradni list RS, št. št. 46 z dne 19. 6. 1998,
Ob-3841.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Št. 17/98 Ob-663
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 18. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najvišje št. doseženih točk po
ocenjevalni listi: provizija za opravljene sto-
ritve, sodelovanje s tujimi partnerji, kadrov-
ska struktura, certifikat kakovosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

A) Nezastopniški program:

A/1 Oskrba zračne obrambe za civilna
in vojaška sredstva (obvezna pridobitev kon-
cesije – 77. člen zakona o obrambi)

Futura, d.o.o., Gradnikova 1, 5213
Kanal (Agusta-Bell),

Iskra Commerce trgovina, d.o.o., Kot-
nikova 28, 1000 Ljubljana (Bell, Pilatus),

Avtomerkur vozila, d.o.o., Šmartinska
152, 1000 Ljubljana (Zlin, Turoblet),

Avtotehna, d.d., Celovška 175, 1000
Ljubljana (Dificon, Satair, Northrop, Grum-
man),

Merkur, d.o.o., Koroška 1, 4000
Kranj (D+C, Dificon, Satair);

A/2 Namenska oprema za civilno zašči-
to in reševanje:

Lab Commerce, d.o.o., Koprska 94,
1000 Ljubljana,

Merkur, d.d., Koroška cesta 1, 4000
Kranj,

Gasilska oprema, d.o.o., Koprska 94,
1000 Ljubljana,

Webo, d.o.o., Šlandrova 4, 1231
Ljubljana;

A/3 Oskrba z ostalim blagom in stori-
tvami:

Avtotehna, d.d., Celovška 175, 1000
Ljubljana,

Merkur, d.d., Koroška cesta 1, 4000
Kranj,

Rudis, d.d., Trg revolucije 25b, 1420
Trbovlje,

Miška, d.o.o., Kamnogoriška cesta
23, 1000 Ljubljana (področje sistemov za
šifriranje);

A/4 Vojaško orožje in oprema (obvezna
pridobitev koncesije – 77. člen zakona o
obrambi):

Lab Commerce, d.o.o., Koprska 94,
1000 Ljubljana,

Avtotehna, d.d., Ljubljana, Celovška
175, 1000 Ljubljana,

Eduard Kettner, d.o.o., Leskoškova
2, 1000 Ljubljana,

Petrol, d.d., Dunajska 50, 1000 Ljub-
ljana,

Rudis, d.d., Trg revolucije 25b, 1420
Trbovlje,

Mibo komunikacije, d.o.o., Železna
c. 14, 1000 Ljubljana;

B) Materialno-tehnična sedstva (blago,
storitve in rezervni deli):

Lab Commerce, d.o.o., Koprska 94,
1000 Ljubljana (Streamlight, Leatherman,
Garret, Buck Knives, Scintrex, Vidisco, Au-
diotel, Lightforce, Competitive Edge Dyna-
mics, EG&G Astrophysics, Hiatts Limited,
Laranaga Y Elorza, Dakota Corp.),

Jadran, d.d., Partizanska cesta 69,
6210 Sežana, (Sanyo, Gruppo Veneta Na-
stri),

Avtotehna, d.d., Celovška 175, 1000
Ljubljana, (Canon, Bosch, Bruel & Kjaer,
Yamaha, Cooper tools – Weller, Foerster,
Philips medical Systems, Matra Communi-
cation),

Teleset, d.o.o., Cesta Andreja Biten-
ca 33, 1117 Ljubljana (Marantz – Standard,
Yaesu, Zico, Zetron),

Elektronabava, d.d., Slovenska cesta
58, 1000 Ljubljana (Hellerman (TE-WE-BE),
Kabelmetal (Alcatel kabel), ADC
(TE-WE-BE), FKN Negotino, TE-WE-BE,
AEG-ALSTOM, Alcatel kabel, Cooper Ceag,
Fidenza isolatori, Gewiss, Erico),
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Mides International, d.o.o., Železna
cesta 14, 1000 Ljubljana (IMV – Invertoma-
tic, Victron, Statron, Kirsch),

Eduard Kettner, d.o.o., Leskovškova
cesta 2, 1000 Ljubljana (Eduard Kettner),

Mibo komunikacije, d.o.o., Železna
cesta 14, 1000 Ljubljana (Ascend, Bay Net-
works, Cylink, Maxon, Procom Antennas
A/S, Schmid Telecom, Swissphone tele-
com, TAIT Electronics, TEKELEC, Wavtek),

Gasilska oprema, d.o.o., Koprska 94,
1000 Ljubljana (Ziegler, Pastor, Gloria,
Lintech, Arbin, Kemira),

Miška, d.o.o., Kamnogoriška cesta
23, 1000 Ljubljana (Business security),

K & J, d.o.o., Parmova 41, 1000
Ljubljana (Silva, Teufelberger, Stubai, Ca-
ranthia),

Webo, d.o.o., Ljubljana, Šlandrova 4,
1231 Ljubljana (Total Walther Ladenburg,
Total, Interspiro, Vetter, Weber-Hydraulik,
Lohr-Magirus, Iveco Magirus, Bronto Sky
Lift Ag, Ifex, Sei Industries, Shalon, Lobbe,
Bock, Vallon);

C) Namenska oprema za zaščito in reše-
vanje (blago, storitve in rezervni deli):

Lab Commerce, d.o.o., Koprska 94,
1000 Ljubljana (Giat Industries, Supergum,
Public Safety, Paratech, TMB Techniques
Michel Brochier, Allen, Dew, Telerob, Dteo,
Leatherman, Streamlight, WTC, Rothco,
Lightforce, Scintrex),

MI Star, d.o.o., Jamova cesta 34,
1000 Ljubljana (Galex, Huges safety sho-
wers, Jactone products, Teh-projekt inže-
njering, EEV, Angus fire, Rosenbauer, Metz,
Bristol uniforms, Auergesellschaft, Ba-
uer-Poseidon),

Mibo komunikacije, d.o.o., Železna
cesta 14, 1000 Ljubljana (Ascend, Bay Net-
works, Cylink, Maxon, Procem Antennas
A/S, Schmid Telecom, Swissphone tele-
com, TAIT Electoniscs, Tekelec, Wavtek),

Gasilska oprema, d.o.o., Koprska 94,
1000 Ljubljana (Ziegler, Pastor, Watex,
Eschbach, Gloria, Racal),

Arex, d.o.o., Trubarjeva 7, 8310
Šentjernej (Kemira safety),

K & J, d.o.o., Parmova 41, 1000
Ljubljana (Silva, Teufelberger, Stubai, Ca-
ranthia),

Webo, d.o.o., Šlandrova 4, 1231
Ljubljana (Total Walther Ladenburg, Total,
Interspiro, Vetter, Weber-Hydraulik,
Lohr-Magirus, Iveco Magirus, Bronto Skylif-
tag, Ifex, Sei Industries, Shaloni, Lobbg,
Bock, Vallon, Blaschke);

D) Vojaška oprema in oborožitev (blago,
storitve in rezervni deli) (obvezna pridobitev
koncesije – 77. člen zakona o obrambi):

Heliair center, d.o.o., Kotnikova 28,
1000 Ljubljana (Bell, Pilatus, Pratt & Whit-
ney),

Petrol, d.d., Dunajska 50, 1000 Ljub-
ljana (Unis Promex),

Futura, d.o.o., Gradnikova 1, 5213
Kanal (Agusta – Bell),

Eduard Kettner, d.o.o., Leskovškova
cesta 2, 1000 Ljubljana (Zastava Kraguje-
vac),

Avtomerkur vozila, d.o.o., Šmartinska
152, 1000 Ljubljana (Morovan, LET Kuno-
vice),

Gasilska oprema, d.o.o., Koprska 94,
1000 Ljubljana (Racal, Arbin),

J & J, d.o.o., Einspielerjeva 6, 1000
Ljubljana (Češka Zbrojevka),

LAB Commerce, d.o.o., Koprska 94,
1000 Ljubljana (Governmental sales, Tadi-
ran, Simtech, Elop, Meprolight, Glock, Mi-
nelab, Griat, ITL, Irtek, Sure fire, Defence
Technology, Aba, Protech, TBM Brochier,
Remotec, Sillinger, Alpha Industries, Black-
hawk, Uncle Mike’s, Bianchi, Galco, Roth-
co),

WEBO, d.o.o., Ljubljana, Šlandrova
4, 1231 Ljubljana (CRM, Sei Industries, Val-
lon, ABC Protection, Blaschke).

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izved-
ba uvoznih in izvoznih poslov za potre-
be MORS.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 24.
10., 11., 12.

Ministrstvo za obrambo

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. 6261/765-58/864 Ob-520
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: 3. točka prve-
ga odstavka 55. člena ZJN.

3. Datum izbire: 13. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): izbrani dobavitelj je ekskluziv-
ni zastopnik za Slovenijo proizvajalca kab-
lov firme Rockbestos COMP.USA, ki je edi-
ni sposoben, kvalificiran in odobren s stra-
ni NEK za izdelavo in dobavo naročenega
blaga.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:  Power Generation Services
Division, Energy & Process Corp. Ferguson
Enterprise, 2146 Flinstone Dr. Tucker,
Georgia 30085-0125 USA.

6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 600v kabli za uporabo v
nuklearnih elektrarnah 21.301 feets-
6.500 M.

7. Pogodbena vrednost: 13,760.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 84/1074 Ob-523
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez

predhodne objave javnega razpisa - po 55.
členu zakona o javnih naročilih: v skladu s
55. členom, 3. točka zakona o javnih naro-

čilih se odda javno naročilo brez javnega
razpisa proizvajalcu rezervnih delov, firmi
Copes-Vulcan, ker je edina sposobna za
dobavo rezervnih delov varnostnih venti-
lov. V NE Krško so vgrajeni ventili firme
Copes-Vulcan, zato se zamenjujejo rezerv-
ni deli na že vgrajenih originalnih varnost-
nih ventilih. Copes-Vulcan je tudi verificira-
na kot edina na podlagi zahtevanih predpi-
sov.

3. Datum izbire: 12. januar 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kvaliteta, cene rezervnih delov
ter varnostni razlog.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Copes-Vulcan, P. O. Box
577, Martin & Rice Ave., Lake City, PA,
U.S.A.

6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: rezervni deli varnostnih
ventilov Copes-Vulcan, 137 kom.

7. Pogodbena vrednost: 15,188.965
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Ob-565
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom dr. Adolfa Drolca Maribor, 2000 Mari-
bor, Ul. talcev 9.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: po 55. členu,
7. točka ZJN.

3. Datum izbire: 19. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– tehnološki vidik,
– rok dobave,
– skladnost z že obstoječo opremo,
– plačilni pogoji in cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: naročilo je dodeljeno dve-
ma ponudnikoma: Dentalia, d.o.o., Celovš-
ka 197, Ljubljana in Domnia, d.o.o., Na
jami 9, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: fco zobotehnični la-
boratorij, Svetozarevska ulica 21, Maribor.

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

– pohištveni del,
– zobotehnične mize in aparati.
7. Pogodbena vrednost: 18,425.968

SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem:
– za pohištveni del: 7,671.698 SIT –

Domnia, d.o.o., Ljubljana,
– za zobotehnične mize in aparate:

10,754.270 SIT – Dentalia, d.o.o., Ljub-
ljana.

Merila enaka kot pod 4. točko.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 20,704.179 SIT, 10,113.810 SIT.
11.

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor
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Ob-624
1. Naročnik, poštni naslov: Institut “Jo-

žef Stefan”, Jamova 39, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: 3. točka prve-
ga odstavka 55. člena ZJN.

3. Datum izbire: 22. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): edini proizvajalec, ki izpolnjuje
zahtevane karakteristike, kompatibilnost z
obstoječo opremo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Canberra Packard Central
Europe GmbH, Wienersiedlung 6, Schwa-
dorf, Austria.

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

trebno dobaviti: polvodniški detektor.
7. Pogodbena vrednost: 9,940.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,425.700 SIT, 8,438.800 SIT.
11.

Institut “Jožef Stefan” Ljubljana

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. 404-08-356/98 Ob-633

Popravek

V javnem razpisu za izbiro izvajalcev s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za
dobavo kruha, slaščic in ostalih izdelkov,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 2 z dne
15. 1. 1999, Ob-326, se spremeni:

– tretji odstavek 2. točke: (c) Ocenjena
vrednost naročila: 250,000.000 SIT.

Ministrstvo za obrambo RS
Uprava za logistiko

Št. 84-2/99 Ob-437
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Koper, Urad za splo-
šne zadeve, Verdijeva 10, 6000 Koper,
066/271-602.

2. (a) Kraj dobave: Mestna občina Ko-
per, Verdijeva 10, Koper.

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

1. računalniški in fotokopirni papir,
2. tonerji in cartridge,
3. ostali pisarniški material.

(c) Ocenjena vrednost naročila: ca. 6
mio SIT.

3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev,
od 1. 3. 1999 do 1. 3. 2000.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Služba za splošne, kadrov-

ske in pravne zadeve MOK, Verdijeva 10,
Koper.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 5. 2. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT, način plačila:
nakazilo na ŽR 51400-630-90004.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 19. 2. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Mestna občina Koper, Urad
za splošne zadeve, Verdijeva 10, Koper.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 2. 1999 ob 13. uri, v sejni sobi Mestne
občine Koper, soba 103.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o do-
bavi materiala.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,

– da ima ponudnik veljavno registracijo
za opravljanje dejavnosti oziroma obrtno do-
voljenje,

– da proti ponudniku ni izdana pravno-
močna sodna odločba, ki kaže na ponudni-
kovo nestrokovnost,

– da ima poravnane svoje obveznosti iz
naslova taks, davkov in ostalih dajatev,

– da je finančno sposoben.
Poleg teh pogojev morajo ponudniki iz-

polnjevati za pridobitev usposobljenosti tudi
kriterije, določene v razpisni dokumentaciji.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Mestna občina Koper, Služba za splo-
šne, kadrovske in pravne zadeve – kontakt-
na oseba Jasmina Kapun, na tel.
066/446-220.

10.
Mestna občina Koper

Ob-601
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Bolnišnica za ginekologijo in porod-
ništvo Kranj, Kidričeva 38a, Kranj, p. p.
125, tel. 064/28-28-00, faks
064/28-28-51.

2. (a) Kraj dobave: Kranj, Kidričeva 38a.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
1. sanitetni in obvezilni material,
2. medicinsko potrošni material,
3. diagnostika in vitro.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
– sanitetni in obvezilni material

6,300.000 SIT,
– medicinsko potrošni material

10,000.000 SIT,
– diagnostika in vitro 7,500.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: dokumentacija za ugotav-
ljanje sposobnosti se dobi v tajništvu po-
močnice direktorja pri Bizovičar Angelci.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na razpolago vsak dan od
10. do 13. ure, do vključno 5. 2. 1999
do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT za razpisno do-

kumentacijo potrebno vplačati na žiro račun
št. 51500-603-30372.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do 12. 2. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Bolnišnica za ginekologijo in
porodništvo Kranj, Kidričeva 38a, tajništvo
pomočnice direktorja Bizovičar Angelca.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 15. 2. 1999 ob
11. uri, na naslovu: Bolnišnica za ginekolo-
gijo in porodništvo Kranj, Kidričeva 38a,
sejna soba bolnišnice.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): navedeni v razpisni doku-
mentaciji.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba glavna sestra Jerca
Ambrož, tel. 064/282-821, v času od 11.
do 13. ure.

10.
JZ Bolnišnica za ginekologijo

in porodništvo Kranj

Št. 404-08-1/99 Ob-608
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo RS, Karde-
ljeva ploščad 25, Ljubljana, faks
061/131-81-64.

2. (a) Kraj dobave: vse vojašnice po Re-
publiki Sloveniji.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: javno naročilo je razdeljeno
v naslednje skupine blaga:

1. skupina: čistila za talne površine –
ca. 8,000.000 SIT,

2. skupina: čistila za les in steklo – ca.
1,000.000 SIT,

3. skupina: čistila za sanitarije, čistila
za odstranjevanje vodnega kamna in či-
stila za čiščenje odtokov – ca. 5,000.000
SIT,

4. skupina: čistilna sredstva za ročno
pomivanje posode, čistilna in izpiralna
sredstva za strojno pomivanje posode
in posebna čistila za čiščenje v velikih
kuhinjah – ca. 40,000.000 SIT,

5. skupina: čistilna sredstva za ročno
čiščenje, pranje in vzdrževanje zunanje
in notranje opreme vozil – ca. 1,000.000
SIT,

6. skupina: sredstva za strojno pranje
perila in mehčalci – ca. 5,000.000 SIT,

7. skupina: različni pripomočki pri čiš-
čenju (potrošna in drobna orodja) – ca.
10,000.000 SIT,

8. skupina: higienski in tehnični papir
A) za uporabnike na lokaciji Kardeljeva

ploščad (obvezno servisiranje in postavitev
papirja) – ca. 10,000.000 SIT,

B) za vse ostale uporabnike – ca.
40,000.000 SIT,

9. skupina: ostala sredstva – ca.
10,000.000 SIT.

Količine so razvidne iz razpisne doku-
mentacije.

Ponudniki lahko predložijo ponudbe na
posamezno skupino razpisanega javnega
naročila ali na več skupin. Pri 8. skupini bo
ločen izbor tudi na podskupini A in B.
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(c) Ocenjena vrednost naročila: ca.
130,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: marec 1999–
marec 2000.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Ministrstvo za obrambo
RS, Uprava za logistiko, Kardeljeva ploščad
24, Ljubljana, kont. oseba Boštjan Purkat,
tel. 171-25-86, soba št. 365, vsak delovni
dan med 11. in 12. uro.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 26. 2. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS PUS 80/98), na račun št.
50100-637-55216.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 3. 3. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, ponudba
MORS PUS 80/98 – čistila”.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 4. 3. 1999 ob
9. uri, na naslovu: Ministrstvo za obrambo
RS, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana, soba
št. 150.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

– dobava blaga na lokaciji vojašnic po
RS,

– organizirana potniško svetovalna služ-
ba,

in ostali kriteriji, navedeni v razpisni do-
kumentaciji.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu: Ministrstvo za obrambo, UGSSZ –
Draga Bitenc, tel. 061/171-2081 in Upra-
va za logistiko – Sonja Jekovec, tel.
061/171-2357.

10.
Ministrstvo za obrambo RS

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. 404-08-1/98 Ob-599
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo RS, Karde-
ljeva ploščad 26, Ljubljana, telefaks
061/131-81-64.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vzdrževanje sistemov
in opreme zvez in javnega alarmiranja.

Ocenjena vrednost:
– vzdrževanje sistema zvez Zare – ca.

6,000.000 SIT,
– vzdrževanje radijskih postaj in pozivni-

kov – ca. 10,000.000 SIT,
– vzdrževanje žičnega sistema javnega

alarmiranja – ca. 5,000.000 SIT,
– vzdrževanje brezžičnega sistema jav-

nega alarmiranja – ca. 500.000 SIT,
– vzdrževanje snemalnih naprav – ca.

3,000.000 SIT,
– vzdrževanje telefonskih central in ter-

minalske opreme – ca. 8,500.000 SIT,
– vzdrževanje sistema napajanja UPS –

ca. 6,000.000 SIT,
– vzdrževanje sistema napajanja DEA –

ca. 4,000.000 SIT,
– vzdrževanje klima naprav – ca.

2,500.000 SIT,
– vzdrževanje računalniške opreme – ca.

2,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe: Ljubljana.
4. Predvideni čas izvedbe naročila: april

1999–marec 2000.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za obrambo RS, Uprava za logisti-
ko, Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, kont. ose-
ba Boštjan Purkat, tel. 171-25-86, soba št.
365, vsak delovni dan med 11. in 12. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 26. 2. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in številko javne-
ga razpisa MORS PUS 67/98), na račun št.
50100-637-55216.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 1. 3. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana. Zapeča-
tene kuverte morajo biti jasno označene z
napisom “Ne odpiraj, ponudba PUS 67/98
– vzdrževanje sistemov in opreme zvez jav-
nega alarmiranja”.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 3. 1999 ob 12. uri na naslovu: Mini-
strstvo za obrambo RS, Kardeljeva pl. 24,
Ljubljana, soba št. 150. Glavni pogoji, ki jih
morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje
sposobnosti:

– pooblaščen servis,
– možnost servisiranja v celi državi,
– možnost servisiranja na terenu,
– zagotavljanje rezervnih delov.
8., 9.
10. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu: Ministrstvo za obrambo RS, Kardelje-
va pl. 21, kont. oseba Boštjan Tavčar, tel.
061/171-25-99.

11.
Ministrstvo za obrambo RS,

Ljubljana

Št. 404-08-1/98 Ob-600
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo RS, Karde-
ljeva ploščad 25, Ljubljana, telefaks
061/131-81-64, tel. 133-1111.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: pisarniški potrošni ma-
terial in pisarniški drobni inventar.

Ocenjena vrednost: 200,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe: Ljubljana in ostale loka-

cije MORS v RS.
4. Predvideni čas izvedbe naročila:

1999-2000.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za obrambo RS, Uprava za logisti-
ko, Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, kont. ose-
ba Boštjan Purkat, tel. 171-25-86, soba št.
365, vsak delovni dan med 11. in 12. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 26. 2. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in številko javne-
ga razpisa MORS PUS 86/98), na račun št.
50100-637-55216.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 1. 3. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana. Zapeča-
tene kuverte morajo biti jasno označene z
napisom “Ne odpiraj, ponudba MORS-PUS
86/98 – pisarniški potrošni material”.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 3. 1999 ob 10. uri na naslovu: Mini-
strstvo za obrambo RS, Kardeljeva pl. 24,
Ljubljana, soba št. 150.

8.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti:
Merila navedena v razpisni dokumenta-

ciji.
– rok dobave,
– reference,
– cena,
– vračilo izdelkov,
– informacijska podpora za vodenje evi-

dence.
10. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije se dobijo na
naslovu: Ministrstvo za obrambo RS,
Kardeljeva ploščad 24, kont. oseba Marta
Štremfelj, tel. 061/171-23-66.

11.
Ministrstvo za obrambo RS,

Ljubljana

Dvostopenjski javni razpis

Št. 60-215/99 Ob-544
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JP Komunala Novo mesto,d.o.o.,
Rozmanova ulica 2, 8000 Novo mesto, tel.
068/321-514, telefaks 068/324-115.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): dvostopenjski javni raz-
pis (51. člen ZJN).

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: idejni projekti posodo-
bitve centralne čistilne naprave v Ločni.

4. Kraj izvedbe: Ločna, Novo mesto.
5. Predvideni čas izvedbe naročila: junij

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

lahko zahteva razpisna dokumentacija: JP
Komunala Novo mesto, d.o.o., Muzejska
ulica 5, 8000 Novo mesto, tel. 068/324-
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Javni razpisi

Popravek

Št. 663-05-485/98-007 Ob-572
V javnem pozivu za dodelitev sredstev

gospodarskim družbam in samostojnim pod-
jetnikom z namenom ohranja delovnih mest,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 2 z dne
15. 1. 1999; Ob-336 se

– v poglavju III. Vsebina vloge, šesta ali-
nea pod 1. točko spremeni in se pravilno
glasi:

– izpolnjen in potrjen obrazec (s stra-
ni pristojne občinske komisije za oceno ško-
de), kjer je ločeno prikazana višina škode
na opremi, na zalogah in zaradi motenja

201, telefaks 068/324-115, kontaktna
oseba Jordan Hrvatin.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 12. 2. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 10.000
SIT na ŽR JP Komunala Novo mesto, d.o.o.,
52100-601-11459 pri Agenciji za plačilni
promet Novo mesto z navedbo “Dvostopenj-
ski javni razpis za projekte centralne čistilne
naprave”.

7. (a)Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 2. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: JP Komunala Novo mesto,
d.o.o., Muzejska ulica 5, 8000 Novo me-
sto, kontaktna oseba Andreja Gorše.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 2. 1999 ob 8. uri, JP Komunala Novo
mesto, d.o.o., Rozmanova ulica 2, 8000
Novo mesto, sejna soba.

9. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: pogoji opredeljeni v
razpisni dokumentaciji in pogodbi na drugi
stopnji.

10. 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.

11. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ocenje-
valna strokovna komisija bo pri ocenjevanju
na prvi stopnji dala prednost predlogom, ki
bodo najbolj ustrezno odgovorili tehnološ-
ko projektnim-funkcionalnim zahtevam in da-
li po oceni komisije uspešne, celovite pro-
jektne posodobitve centralne čistilne napra-
ve v Ločni.

12. Druge informacije o naročilu: poso-
dobitev centralne čistilne naprave v Ločni
bo zajemala dograditev nitrifikacije, denitri-
fikacije in defosfalizacije. Ponudniki se bo-
do morali izkazati s podobnimi referenčnimi
objekti – deli, pri katerih je sodeloval odgo-
vorni vodja del.

13. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
74-76 z dne 6. 11. 1998; Ob-7865.

JP Komunala Novo mesto, d.o.o.

oziroma izpada proizvodnje in izračunano
povprečje škode na delovno mesto na dan
30. 11. 1998,

– v poglavju III. Vsebina vloge, se peta in
šesta alinea pod 2. točko spremenita in se
pravilno glasita:

– zapisnik o oceni škode, ki vsebuje
ločeno prikazano škokdo na opremi, objek-
tih, zalogah in škodo zaradi motenja oziro-
ma prekinitve proizvodnje. Zapisnik mora
biti potrjen s strani pristojne občinske komi-
sije za oceno škode, ki jo je imenoval župan
s sklepom,

– izpolnjen in potrjen obrazec (s stra-
ni pristojne občinske komisije za oceno ško-
de), kjer je ločeno prikazana višina škode
na opremi, na zalogah in zaradi motenja
oziroma izpada proizvodnje in izračunano
povprečje škode na delovno mesto na dan
30. 11. 1998.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Popravek

Št. 5/99 Ob-634
V javnem razpisu za sofinanciranje izda-

je znanstvenih monografij, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 2 z dne 15. 1. 1999;
Ob-335, se 4. točka popravi in se pravilno
glasi:

Predmet pogodbe (izid knjige) mora biti
izpolnjen do konca oktobra leta 1999.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Št. 6/99 Ob-655
Na podlagi 27. člena zakona o razisko-

valni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 8/91-I) in 5.
člena pravilnika o financiranju in sofinanci-
ranju mednarodnega znanstvenega in teh-
nološkega sodelovanja (Ur. l. RS, št. 62/96
in 11/98) ter na podlagi Sporazuma med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Republi-
ke Poljske o znanstvenem in tehnološkem
sodelovanju, objavljen v Ur. l. RS, št.
51/97, Ministrstvo za znanost in tehnologi-
jo Republike Slovenije, Trg Osvobodilne
fronte 13, Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje

znanstveno-raziskovalnih projektov
v okviru slovensko-poljskega

znanstvenega sodelovanja v letih 1999
in 2000

1. Naziv in sedež proračunskega upo-
rabnika: Ministrstvo za znanost in tehnologi-
jo, Trg Osvobodilne fronte 13, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je: sofinanciranje
medsebojnih obiskov (stroški potovanja in
bivanja) slovenskih in poljskih raziskovalcev,
ki izvajajo skupne raziskovalne projekte, in
sicer: krajši obiski do 12 dni in daljši obiski
od 1 - 3 mesecev;

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prija-
vitelji:

– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo razi-
skovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z zakonom o raziskovalni dejav-
nosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I) in pravilnikom o
financiranju in sofinanciranju mednarodne-
ga znanstvenega in tehnološkega sodelova-
nja (Ur. l. RS, št. 62/96 in 11/98),

– predlogi projektov se morajo navezovati
na projekte temeljnega in aplikativnega razi-
skovanja, financirane v okviru nacionalno-razi-
skovalnega programa (Ur.l. RS, št. 8/95).

4. Merila za izbiro so:
– kvaliteta predloga projekta,
– izvedljivost projekta,
– pomembnosti projekta v mednarodnih

okvirih,
– da imajo končnega naročnika.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na raz-

polago za predmet javnega razpisa je
12,000.000 SIT.

6. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih
projektov je 2 leti.

7. Predvideni rok začetka izvajanja pred-
meta razpisa je maj 1999.

8. Prijava na razpis mora vsebovati na-
slednje elemente:

– naslov projekta,
– podatke o prijavitelju,
– podatke o slovenskem in poljskem no-

silcu projekta,
– podatke o drugih sodelujočih razisko-

valcih,
– načrt obiskov slovenskih in poljskih ra-

ziskovalcev za 2 leti,
– kratke življenjepise slovenskega in

poljskega nosilca projekta ter sodelujočih
raziskovalcev z najpomembnejšimi publika-
cijami, ki se nanašajo na vsebino projekta,

– opis projekta, (v prilogi),
– podpise obeh nosilcev projekta in di-

rektorjev obeh ustanov.
9. Pisne vloge z vso dokumentacijo in z

oznako “Ne odpiraj, vloga za javni razpis v
okviru slovensko-poljskega znanstvenega
sodelovanja 1999-2000“ morajo prijavitelji
dostaviti v 1 izvodu, v zaprtih ovojnicah na
naslov: Matjaž Koprol, Ministrstvo za zna-
nost in tehnologijo, Trg Osvobodilne fronte
13, 1000 Ljubljana.

10. Vloge morajo prispeti v vložišče Mi-
nistrstva za znanost in tehnologijo, Trg Os-
vobodilne fronte 13, 1000 Ljubljana, ne gle-
de na način prenosa pošiljke do vključno
19. marca 1999 do 15. ure.

11. Odpiranje vlog bo v prostorih Mini-
strstva za znanost in tehnologijo, Trg Osvo-
bodilne fronte 13, Ljubljana, dne 23. marca
1999.

12. Vloge bo odprla komisija za odpira-
nje in ocenjevanje vlog. Nepravočasnih in
nepravilno opremljenih vlog komisija ne bo
obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem. O
izbiri bodo prijavitelji obveščeni po 2. zase-
danju slovensko-poljskega skupnega odbo-
ra, predvidoma do maja 1999.

13. Razpisno dokumentacijo lahko prija-
vitelji dvignejo vsak delavnik po objavi razpi-
sa med 9. in 15. uro v prostorih Ministrstva
za znanost in tehnologijo, Ljubljana, Trg Os-
vobodilne fronte 13, 1000 Ljubljana, v taj-
ništvu soba 418, tel. 178-4600.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Št. 663-05-003/99-06 Ob-570
Na podlagi 40. a člena zakona o izvrše-

vanju proračuna RS (Ur. l. RS, št. 5/96,
78/97, 87/97, 34/98 in 91/98) in
odredbe o načinu oddajanja subvencij, do-
tacij in drugih transferov iz sredstev prora-
čuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/98) objavlja Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
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javni razpis
za sofinanciranje programov

socialnega varstva in programov v
podporo družini v letu 1999

I.
A. Eksperimentalni in razvojni programi

socialnega varstva, in sicer:
1. programi preprečevanja in odpravlja-

nja socialne izključenosti otrok in mladih,
2. programi samopomoči, pomoči in za-

govorništva v primerih nasilja,
3. programi materinskih domov,
4. programi pomoči in samopomoči, us-

merjeni v zmanjšanje socialne izključenosti
starejših, oziroma vzpostavitev večje samo-
stojnosti starejših v vsakdanjem življenju,

5. programi pomoči in samopomoči, us-
merjeni v zmanjšanje socialne izključenosti
invalidov, oziroma vzpostavitev večje samo-
stojnosti invalidov v vsakdanjem življenju,

6. programi pomoči, samopomoči in
zagovorništva za osebe z dolgotrajnimi te-
žavami v duševnem zdravju in njihove svoj-
ce,

7. programi reševanja socialne proble-
matike, povezane z uživanjem prepoveda-
nih drog (terensko delo usmerjeno v aktivi-
ranje uživalcev drog k reševanju lastne so-
cialne problematike, programi usmerjeni v
prenehanje uživanja drog in vključevanje v
vsakdanje življenje, programi samopomoči
uživalcev drog in njihovih bližnjih),

8. programi reševanja socialne proble-
matike alkoholizma.

B. Programi za podporo družini, in sicer:
1. programi za pripravo na partnerstvo,
2. programi za pripravo na starševstvo,
3. programi za kvalitetnejše življenje dru-

žine,
4. programi za rejnike in posvojitelje.
II. Orientacijska vrednost sredstev razpi-

sa za programe pod točko A je 210 milijo-
nov tolarjev in za programe pod točko B 35
milijonov tolarjev.

III. Sredstva tega razpisa morajo biti po-
rabljena do 31. 12. 1999

IV. Pogoji: splošni pogoji za sofinancira-
nje vseh programov, ki so predmet razpisa:

Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe, ki so registrirane za opravlja-
nje dejavnosti v RS in izpolnjujejo sledeče
pogoje:

– programe izvajajo v Republiki Sloveniji,
– so registrirane za opravljanje socialno

varstvene dejavnosti in imajo to dejavnost
opredeljeno v ustanovitvenih aktih ali imajo
šifro podrazreda 85.3 po uredbi o stan-
dardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS,
št 34/94, 3/95, 33/95, 15/96 in 89/98),
za programe v podporo družini pa tudi tisti,
ki imajo šifre podrazredov 73.2, 80.4 ali
91.3,

– imajo zagotovljene prostorske možno-
sti za izvajanje programa,

– programe izvajajo v skladu s kodek-
som etičnih načel v socialnem varstvu,

– imajo načrt izvajanja programa, ki vse-
buje vse elemente, zahtevane v razpisni do-
kumentaciji,

– imajo izdelano finančno konstrukcijo,
iz katere so razvidni prihodki in odhodki
izvajanja programa, delež lastnih sredstev,
delež javnih sredstev, delež sredstev upo-
rabnikov in delež sredstev iz drugih virov.

V. Kriteriji za izbor programov, merila za
dodelitev sredstev in način sofinanciranja

2. A) Kriteriji za izbor programov social-
nega varstva ter programov v podporo dru-
žini: pri izboru programov bodo upoštevani
sledeči kriteriji:

– kvaliteta in realnost predloženega pro-
grama glede na načrtovano izvajanje in pri-
čakovane učinke programa,

– vključenost elementov samopomoči in
samoorganizacije,

– delež prostovoljnega dela,
– usposobljenost izvajalcev in njihove re-

ference,
– delež sofinanciranja iz drugih virov,
– inovativnost dela,
– uspešnost izvajanja programa v prete-

klih letih.
2. B.) Merila za dodelitev sredstev pro-

gramom socialnega varstva ter programom
v podporo družini: Ministrstvo za delo, dru-
žino in socialne zadeve bo sofinanciralo po-
samezen program socialnega varstva do vi-
šine 50 odstotkov ovrednotenega progra-
ma. Sofinancirani bodo stroški dela in mate-
rialni stroški izvajanja programa. Investicije
ne bodo sofinancirane.

Programe v podporo družini bo Mini-
strstvo za delo, družino in socialne zadeve
sofinanciralo v znesku 150 SIT na uro na
enega udeleženca programa, največ do 50
odstotkov celotne vrednosti programa.

Pri sofinanciranju bo Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve upoštevalo:

– realnost finančne konstrukcije glede
na finančno ovrednotenje istovrstnih progra-
mov, prijavljenih na razpis,

– velikost programa, obseg dela oziro-
ma intenzivnost obravnave uporabnika,

– razvejano mrežo delovanja na področ-
ju RS.

2. C.) Način sofinanciranja programov
socialnega varstva ter programov v podpo-
ro družini: na podlagi sklepa ministra o izbo-
ru programov bodo sklenjene pogodbe z
izvajalci o sofinanciranju programov v letu
1999. Sredstva bodo dodeljena v več za-
porednih obrokih.

VI. Obvezna oblika in vsebina ponudbe
1. Ponudniki morajo ponudbo oddati na

obrazcu 99 “Prijava na javni razpis za
sofinanciranje programov socialnega varstva
in programov v podporo družini v letu 1999”.

Ponudniki dvignejo razpisno dokumen-
tacijo (Obrazec 99, vzorec pogodbe) na re-
cepciji Ministrstva za delo, družino in social-
ne zadeve, Kotnikova 5, IV nadstropje, Ljub-
ljana ali na internetu na naslovu
http://www.sigov.si/mddsz/index.htm.

Kompletna ponudba vsebuje naslednje
elemente:

A) izpolnjena prijava na razpis (obrazec
99), z vsemi zahtevanimi podatki v obrazcu
in s prilogami,

B) obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi
po dejavnosti SURS,

C) odločba ali sklep o registraciji,
D) ustanovitveni akt ali potrjen statut, če

ponudnik nima šifre podrazreda 85.3,
E) izpolnjen in podpisan vzorec pogodbe.
2. Izvajalci programov (ponudniki), ki pri-

javljajo programe, katerih posamična ali
skupna načrtovana vrednost presega
5,000.000 SIT, prijavi na razpis priložijo
mnenje Socialne zbornice Slovenije oziro-

ma izjavo zbornice, da je na podlagi pisne
vloge izvjalca sprožila postopek oblikovanja
mnenja, skladno z določili in roki pravilnika
o izdaji mnenj Socialne zbornice Slovenije.

3. Ponudbo z vso potrebno dokumenta-
cijo pošljite v zaprti kuverti na naslov:

Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, ozna-
čeno z vidno oznako v levem zgornjem kotu
na prednji strani kuverte, in sicer:

a) za eksperimentalne in razvojne pro-
grame socialnega varstva: “Ne odpiraj - javni
razpis programov socialnega varstva”,

b) za programe v podporo družini: “Ne
odpiraj - javni razpis programov v podporo
družini”,

Vsak posamezni program, je potrebno
skupaj z zahtevano dokumentacijo predloži-
ti v posebni kuverti, označeni na način, pred-
pisan v tej točki.

Ponudbe z več programi v eni kuverti
bodo v postopku odpiranja, kot nepravilno
označene, izločene iz nadaljnjega postopka
ocenjevanja.

Rok za oddajo ponudb je 30 dni po tej
objavi.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpi-
som za programe socialnega varstva dobite
pri Borutu Grabrijanu, tel. 061/178-3459
ali Petru Stefanoskem, tel. 061/178-3387,
za programe v podporo družini pa pri Luciji
Kastelic, tel. 061/178-3405.

Organizirano bo tudi informativno sreča-
nje, v prostorih Visoke šole za socialno de-
lo, Topniška 33, Ljubljana, dne 10. 2.
1999, ob 10. uri.

4. Šteje se, da je ponudba prispela pra-
vočasno, če je zadnji dan roka za oddajo
prijav do 14. ure oddana v glavni pisarni mini-
strstva (soba 22) ali če je zadnji dan roka
oddana na pošti s priporočeno pošiljko.

Nepravočasne ali nepravilno označene
ponudbe bodo vrnjene ponudnikom neod-
prte, zato mora biti na hrbtni strani vsake
pošiljke označen pošiljatelj.

5. Komisiji bosta z odpiranjem ponudb
pričeli dne 4.3. 1999 na Ministrstvu za de-
lo, družino in socialne zadeve.

6. Ponudniki bodo o izboru programov,
ki jih bo sofinanciralo Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve za leto 1999,
pisno obveščeni v roku 45 dni od dneva, ko
bo končano odpiranje ponudb.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Št. 66305-0006/99 Ob-598
Na podlagi 44. in 47. člena zakona o

socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92 in
52/94), 5. člena pravilnika o koncesijah na
področju socialnega varstva (Ur. l. RS, št.
72/97) ter v skladu s Sklepom ministra za
delo, družino in socialne zadeve št.
66305/0496/98 z dne 24. 12. 1998 ob-
javlja Ministrstvo za delo, družino in social-
ne zadeve

javni natečaj
za podelitev koncesije za opravljanje

storitve institucionalnega varstva
v domovih za starejše

1. Koncedent: Ministrstvo za delo, dru-
žino in socialne zadeve.

2. Predmet koncesije: storitev institu-
cionalnega varstva v domovih za starejše v
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skladu s Sklepom ministra št.
66305/0496/98 z dne 24. 12. 1998.

3. Opis storitve:
Standardna storitev obsega:
– osnovno oskrbo,
– socialno oskrbo,
– zdravstveno varstvo.
Osnovna oskrba zajema bivanje v ogreva-

nih, opremljenih in vzdrževanih dvoposteljnih
sobah in zagotavljanje uporabe drugih nujnih
prostorov za življenje v objektu, ter pripravo
in serviranje celodnevne, starosti in zdravstve-
nemu stanju primerne prehrane.

Socialna oskrba zajema varstvo kot po-
moč pri reševanju osebnih in socialnih stisk,
pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, pri
vstajanju, oblačenju, premikanju, hoji, ko-
munikaciji, orientaciji ter organiziranje pre-
vozov, ki niso zdravstveno indicirani. Zaje-
ma tudi posebne oblike varstva, namenjene
ohranjanju samostojnosti, socialnih odnosov
ter aktivnemu preživljanju prostega časa.

Zdravstveno varstvo se izvaja po predpi-
sih s področja zdravstva.

Storitev se lahko izvaja v celodnevni ob-
liki (24 ur) ali dnevni obliki (do 10 ur), v
skladu s pogoji iz pravilnika o standardih in
normativih socialnovarstvenih storitev (Ur. l.
RS, št. 52/95 in 2/98).

4. Krajevno območje za katero je razpi-
sana storitev: celotno območje Republike
Slovenije.

5. Obseg razpisane storitve: razpisuje se
koncesija za nudenje storitve institucionalne-
ga varstva v domovih za starejše za 250 mest.

6. Začetek in čas trajanja storitve: kon-
cesija se prične izvajati z dnem, določenim
v koncesijski pogodbi, predvidoma s 1. 9.
1999.

Koncesijsko razmerje se sklepa za ob-
dobje desetih let, z možnostjo podaljšanja
pogodbe.

7. Uporabniki storitve, za katero se raz-
pisuje koncesija:

Uporabniki storitve so osebe, starejše
nad 65 let in sicer:

A. ki ne potrebujejo neposredne osebne
pomoči,

B. z zmernimi starostnimi in zdravstveni-
mi težavami in manjšim obsegom potrebne
neposredne osebne pomoči in

C. z najzahtevnejšimi starostnimi in
zdravstvenimi težavami, ki terjajo stalno ne-
posredno osebno pomoč.

8. Viri financiranja storitve: storitev se
plačuje s prispevki samih uporabnikov ali
drugih zavezancev, razen v primerih, ko so
v skladu s tretjim odstavkom 100. člena
zakona o socialnem varstvu oproščeni pla-
čila oziroma imajo olajšavo pri plačilu. V tem
primeru se stroški storitve oziroma razlika
do polne cene storitve krije iz občinskega
proračuna. Do uveljavitve uredbe o oprosti-
tvah za plačevanje socialnovarstvenih stori-
tev se za oprostitve in olajšave uporabljajo
materialnopravna določila Samoupravnega
sporazuma o uresničevanju socialnovarstve-
nih pravic. (Ur. l. SRS, št. 26/84 in 14/89).

Storitve zdravstvenega varstva se plaču-
jejo v skladu z letno pogodbo z Zavodom za
zdravstveno zavarovanje Slovenije.

9. Cena storitve: določi jo koncesionar v
skladu z metodologijo za oblikovanje cen so-
cialnovarstvenih storitev. Do uveljavitve no-
vega pravilnika se za določanje cen smiselno

uporablja pravilnik o metodologiji za obliko-
vanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l.
RS, št. 10/94, 22/94, 82/94 in 37/95).

V skladu z drugim odstavkom 101. čle-
na zakona o socialnem varstvu bo potrebno
k ceni storitve pridobiti soglasje Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve.

Koncesionar ločeno določi ceno za stan-
dardno storitev in ceno za morebitno nad-
standardno storitev.

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kon-
cesionar: na razpis se lahko prijavijo pravne
ali fizične osebe, ki so registrirane za oprav-
ljanje socialno varstvene dejavnosti v Re-
publiki Sloveniji.

Koncesionarji so lahko pravne osebe,
vpisane v sodni ali drug ustrezen register in
zasebniki, vpisani v register zasebnikov pri
Ministrstvu za delo, družino in socialne za-
deve.

Pravne osebe morajo izopolnjevati po-
goje, ki jih predpisuje 60. člen, zasebniki
pa pogoje, ki jih predpisujeta 65. in 66.
člen zakona o socialnem varstvu.

Koncesionar mora za opravljanje razpi-
sane storitve izpolnjevati kadrovske pogoje,
ki jih določa pravilnik o standardih in norma-
tivih socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS,
št. 52/95 in št. 2 /98). Dokazati mora, da
bo najkasneje na dan sklenitve koncesijske
pogodbe zaposloval ustrezno število stro-
kovnih delavcev in strokovnih sodelavcev,
ki bodo izpolnjevali pogoje iz 56., 69. in
70. člena zakona o socialnem varstvu.

Koncesionar mora za opravljanje razpi-
sane storitve izpolnjevati minimalne tehnič-
ne pogoje , ki jih določa pravilnik o minimal-
nih tehničnih pogojih za delo domov za sta-
rejše, izvajanje pomoči na domu in social-
nega servisa, (Ur. l. RS, št. 6/99).

Koncesionar mora imeti izdelan podro-
ben program dela izvajanja storitve, iz kate-
rega je razvidno, da bo lahko zagotavljal
kakovostno izvajanje storitve.

Koncesionar mora najmanj 50 odstot-
kov storitev nuditi uporabnikom kot stan-
dardno storitev in po standardni ceni.

11. Dokumentacija, ki jo morajo predlo-
žiti ponudniki:

– dokazilo sodišča ali drugega pristojne-
ga organa o registraciji,

– priglasitveni list pristojne uprave za jav-
ne prihodke oziroma potrdilo o finančnem
stanju ponudnika (BON obrazci);

– obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po
dejavnosti, izdano na podlagi uredbe o
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 34/94, 3/95,
33/95,15/96, 89/98) ;

– dokazila o predvideni zaposlitvi zadost-
nega števila delavcev in sicer: sklenjene po-
godbe o zaposlitvi ali izjave delavcev o na-
meri sklenitve delovnega razmerja z dnem
sklenitve koncesijske pogodbe;

– dokazila o izpolnjevanju pogojev za vse
strokovne delavce in sodelavce v skladu s
56., 69. in 70. členom zakona o socialnem
varstvu, ki bodo izvajali storitev;

– dokazila o lastništvu prostorov z zem-
ljiškoknjižnim izpiskom ali najemno pogod-
bo za objekt ali prostor;

– projektno dokumentacijo za objekt ozi-
roma prostore, iz katere je razvidno izpol-
njevanje minimalnih tehničnih pogojev in na-
črt s popisom opreme;

– uporabno dovoljenje po zakonu o gra-
ditvi objektov;

– pisno mnenje pristojnega organa obči-
ne, v kateri naj bi bil sedež doma za starej-
še, o primernosti reševanja problematike
institucionalnega varstva starejših s podeli-
tvijo koncesije,

– program dela, iz katerega bo razvidna
ciljna populacija, število uporabnikov stori-
tve, oblika in obseg izvajanja storitve, meto-
de dela,

– potrdila, s katerimi bo ponudnik doka-
zoval reference za opravljanje storitve;

– izračun cene standardne storitve s
strukturo cene storitve po posameznih ele-
mentih cene;

– izračun cene nadstandardne storitve,
v primerih ko namerava ponudnik izvajati
nadstandardno storitev, z elementi cene
nadstandardne storitve;

– projekcijo poslovanja za prvi dve leti
delovanja po sklenitvi koncesijske pogodbe.

Če je bila ponudniku izdana odločba o
izpolnjevanju tehničnih, kadrovskih in dru-
gih pogojev za izvajanje storitve, ki je pred-
met natečaja, predloži tudi to odločbo.

12. Rok za prijavo na razpis: 31. marec
1999.

Prijave na razpis skupaj s potrebno do-
kumentacijo je potrebno poslati v zaprti ovoj-
nici na naslov: “Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova 5,
s pripisom - Prijava na razpis za koncesijo-
institucionalno varstvo v domovih za starej-
še - Ne odpiraj!“

13. Kriteriji za izbiro koncesionarja so:
– potrebe po institucionalnem varstvu v

Republiki Sloveniji; prednost imajo ponud-
niki storitev z območij, kjer je primankljaj
mest za institucionalno varstvo največji;

– kvaliteta in realnost predloženega pro-
grama izvajanja storitve z vidika kadrov, or-
ganizacije dela , tehničnih pogojev, metod
dela in cene storitve;

– morebitne druge ugodnosti in storitve,
ki jih koncesionar nudi uporabnikom;

14. Rok za izbiro: predvidoma do 1. 7.
1999.

15. O izbiri koncesionarja bo odločil mi-
nister za delo, družino in socialne zadeve z
odločbo, ki jo bo izdal najkasneje v 30 dneh
po prejemu poročila komisije.

V roku 30 dni po vročitvi odločbe vsem
ponudnikom bo Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve posredovalo izbranim po-
nudnikom predlog pogodbe o koncesiji.

16. Dodatne informacije in razpisno do-
kumentacijo lahko interesenti dobijo na Mi-
nistrstvu za delo, družino in socialne zadeve
pri Bojani Wraber, Kotnikova 5, Ljubljana,
tel.178-3381 ali 178-3376.

Razpisna dokumentacija zajema:
– program razvoja varstva starejših oseb

na področju socialnega varstva v Sloveniji
do leta 2005;

– obrazec izračuna cene standardne sto-
ritve s strukturo cene;

– obrazec izračuna cene nadstandardne
storitve (v primerih ko namerava ponudnik
izvajati nadstandardno storitev);

– obrazec o zadostnem številu delavcev
za izvajanje storitve institucionalnega varstva
starejših v domovih za starejše;

Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve
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Št. 214/98 Ob-540
Na podlagi sklepa Vlade Republike Slo-

venije in soglasja Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano objavljamo

javni razpis
za izbiro najugodnejših ponudnikov za
nakup vina s slovenskim geografskim
poreklom iz državnih blagovnih rezerv

1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-
faksa: Zavod Republike Slovenije za bla-
govne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, tel.
061/168-35-55 faks 061/168-31-67.

2. Predmet razpisa: prodaja 484.000
litrov vina vrste šipon s slovenskim geo-
grafskim poreklom za izvoz na neobičaj-
ne trge za izvoz slovenskih vin. Kakovost
in kraj skladiščenja sta navedena v razpisni
dokumentaciji.

3. Rok prevzema vina: sukcesivno od
podpisa pogodbe, vendar najkasneje do 15.
5. 1999.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane pri ocenjevanju ponudb v na-
slednjem vrstnem redu:

– količina vina, ponujena v odkup; mini-
mum 10.000 litrov;

– cena s plačilnimi pogoji;
– dinamika odkupa vina;
– države v katere se bo vino izvozilo;
– reference;
– bonitetna informacija o ponudniku.
5. Rok, v katerem lahko ponudniki pred-

ložijo ponudbe: upoštevane bodo ponud-
be, ki bodo predložene najkasneje do 12.
2. 1999 do 14. ure na Zavod Republike
Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska
106, Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba za nakup vina
– Ne odpiraj” in številko objave v javnega
razpisa v Uradnem listu RS, ter z navedbo
predmeta razpisa.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb
bo 15. 2. 1999 ob 9. uri na Zavodu Repub-
like Slovenije za blagovne rezerve, Dunaj-
ska 106, Ljubljana, I. nadstropje – v prosto-
rih restavracije.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje
do 18. 2. 1999.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, kont. oseba: tajništvo,
Dunajska 106, Ljubljana, tel.
061/168-35-55, faks 061/168-31-67, v
času od 1. 2. 1999 do 5. 2. 1999, po ceni
20.000 SIT. Sredstva ponudniki nakažejo
na žiro račun št. 50101-603-402300.

9. Ostali podatki: dodatne informacije
ponudniki dobijo na Zavodu Republike Slo-
venije za blagovne rezerve, kont. osebi: Kar-
men Verbovšek in Lojze Černe, Dunajska
106, Ljubljana, tel. 061/168-35-55, faks
061/168-31-67.

10. Ponudba mora veljati do 5. 3. 1999.
Datum objave razpisa: 29. 1. 1999.
Predvideni datum objave izida javnega

razpisa: 26. 2. 1999.
Zavod Republike Slovenije

za blagovne rezerve

Ob-606
Na podlagi določil zakona o blagovnih re-

zervah (Ur. l. RS, št. 60/95) Zavod Republike
Slovenije za blagovne rezerve objavlja

javni razpis
za dolgoročni najem skladišča v Luki

Koper
1. Najemodajalec: Zavod Republike Slo-

venije za blagovne rezerve, Dunajska
106/VIII, Ljubljana.

2. Predmet in kraj oddaje: skladišče št.
15 v Luki Koper.

3. Opis objekta: skladišče je objekt P+8
z etažno površino ca. 1.100 m2 skupaj 8.800
m2. Bruto tlorisna izmera etaže je 54×20 m.
Svetla višina skladiščnega prostora je 3 m in
nosilnost (armiranobetonska plošča) 1.200
KN/m2. Dostop v etaže je z dvema tovornima
dvigaloma nosilnosti po 3 tone.

Objekt je komunalno urejen (elektrika,
voda, telefon), ni pa ogrevan in prezrače-
van. Dovoz blaga je možen po železnici in s
kamioni.

4. Ogled: zainteresirani si skladišče lah-
ko ogledajo v sredo, 10. 2. 1999. Zbira-
lišče je pred vhodom v Luko Koper, ob 10.
uri, kjer jih bo sprejel vodja skladiča Branko
Kogovšek – tel. 066/33-194.

5. Cena: pričakovana ponudbena cena
je najmanj 3 DEM/m2 v protivrednosti SIT
po srednjem tečaju Banke Slovenije, vse
stroške, ki so povezani z uporabo tega ob-
jekta oziroma objektom samim nosi naje-
mojemalec.

6. Vsebina ponudbe:
– točen naslov ponudnika s telefonom,

faksom in kontaktno osebo,
– ponudbena cena/m2,
– opis dejavnosti, ki jo želi ponudnik

opravljati v najetem skladišču,
– registracija ponudnika za opravljanje

željene dejavnosti,
– odločba o dovolitvi opravljanja dejav-

nosti,
– BON obrazci.
7. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so ponudbena cena in dejavnost.
Ponudbena dejavnost mora biti v skladu

s splošnimi pogoji za opravljanje dejavnosti
v Ekonomski coni Koper (Ur. l. RS, št.
69/98).

8. Pogoji najemodajalca:
– v skladišču, ki je predmet dolgoročne-

ga najema, niso dovoljene kakršnekoli pre-
delave ali drugi gradbeni posegi, brez pred-
hodnega soglasja najemodjalca,

– ob podpisu pogodbe mora izbrani po-
nudnik plačati najem skladišča za tri mese-
ce vnaprej,

– odpovedni rok je eno leto.
9. Interesenti za najem oddajo ponudbo

po pošti. Veljaven je poštni žig 15. 2. 1999
do 24. ure z vidno oznako Ponudba – na-
jem skladišča – Ne odpiraj.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti napi-
san točen naslov ponudnika.

Ponudbe, ki ne bodo pravilno opremlje-
ne in ne bodo prispele v roku, bo naročnik
izločil in jih neodprte vrnil pošiljatelju.

10. Odpiranje ponudb bo v četrtek, 18.
2. 1999 ob 9. uri v prostorih restavracije
Poslovnega centra, Dunajska 106/I.

11. Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpol-
njevale zahtev iz objave razpisa, bo komisija

za vodenje razpisnega postopka ob odpira-
nju ponudb izločila.

12. Obvestilo o izbiri najugodenjšega po-
nudnika bodo sodelujoči na razpisu prejeli v
roku 15 dni od odpiranja ponudb.

13. Dolgoročna oddaja skaldišča je ve-
zana na predhodno soglasje Vlade Republi-
ke Slovenije.

14. Najemodajalec si pridržuje pravico
ne izbrati nobene od prejetih ponudb.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Ob-652

Javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo obrtniških

in instalacijskih del ter dobavo
netipskega in tipskega pisarniškega

pohištva
1. Naročnik: Slovenski odškodninski

sklad, d.d., Mala ulica 5, 1001 Ljubljana,
p.p. 139, tel. 061/131-02-37, faks
131-11-75.

2. Vrsta in obseg zahtevanih del:
– gradbeno-obrtniška dela,
– dobava in montaža netipskega pohiš-

tva v obliki predelnih omar in sten,
– dobava in montaža tipskega pisarniš-

kega pohištva,
– elektroinstalacijska dela,
– izvedba klimatizacije nadstropja in

strojne instalacije.
Skupna ocenjena vrednost del je

45,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: Ljubljana, Mala ulica

5, III. nadstropje.
4. Datum pričetka del: 1. 3. 1999, da-

tum dokončanja del: 15. 4. 1999.
5. Možnost ponudbe po posameznih

delih.
6. Dvig projektne dokumentacije po

predhodni telefonski najavi: ARCH IDEA,
d.o.o., Blatnica 12, industrijsko obrtna co-
na Trzin, 1236 Trzin, tel. 061/162-34-00.
Informacije: arhitekt Klaudio Varljen.

7. Dvig projektne dokumentacije proti
plačilu. Cena projektne dokumentacije je
5.000 SIT. Plačilo pred dvigom dokumen-
tacije na žiro račun ARCH IDEA, d.o.o.

8. Ponudbe je treba poslati v zaprti ku-
verti s pripisom: “Ne odpirajte – ponudba
za III. nadstropje, Mala ulica 5, Ljubljana!”.

Nepravočasne in nepravilno opremljene
ponudbe se vrnejo ponudnikom neodprte.

9. Ponudbe morajo prispeti na naslov na-
ročnika najkasneje 15. 2. 1999 do 14. ure.

10. Merila za izbiro nanjugodnejšega po-
nudnika so:

– cena,
– popolnost in preglednost ponudbe,
– strokovna usposobljenost izvajalca,
– plačilni pogoji.
11. Ponudniki naj k ponudbi priložijo do-

kazila o poslovno tehnični sposobnosti:
– dokazilo o registraciji,
– odločba o opravljanju dejavnosti,
– reference.
12. Plačilni pogoji:
– 40% pogodbene vrednosti v 15 dneh

po podpisu pogodbe,
– 60% pogodbene vrednosti po podpisu

primopredajnega zapisnika.
Plačilo bo izvršeno v roku 15 dni od

dneva izstavitve računa.
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13. Izbrani ponudniki sklenejo z naroč-
nikom pogodbo za izvedbo del, najkasneje
do 24. 2. 1999.

14. Ogled objekta je možen po pred-
hodnem dogovoru z Natašo Novak.

15. Odpiranje ponudb bo 16. 2. 1999 ob
12. uri v prostorih naročnika v 4. nadstropju.

Predstavniki ponudnikov, ki se želijo ude-
ležiti odpiranja ponudb, se morajo izkazati s
pisnim pooblastilom za zastopanje.

16. Ponudniki bodo pisno obveščeni o
izbiri do 19. 2. 1999.

Slovenski odškodninski sklad, d.d.,
Ljubljana

Ob-607
Na podlagi prvega odstavka 47. člena Za-

kona o stavbnih zemljiščih (Ur. l. RS, št.
44/99), 51. člena Zakona o lokalni samou-
pravi (Ur. list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94,
61/95, 79/95 in 20/98) ter 20. člena statuta
Občine Zreče (Ur. list RS, št. 30/95, 48/95,
1/98 in 53/98) objavlja Občina Zreče

javni razpis
za prodajo parcel na območju

stanovanjskega naselja SN 1 Zreče
1. Predmet prodaje so nezazidana stavb-

na zemljišča, v skladu z ZN stanovanjskega

naselja SN 1 Zreče, št. projekta 110/97, z
dne marec 1996, v skupni velikosti 31.003
m2 (35 parcel), na območju katastrske Ob-
čine Zreče.

2. Minimalni lokacijski in katastrski po-
datki so na razpolago na sedežu Občine
Zreče.

Veljavna prostorska zakonodaja dopuš-
ča gradnjo stanovanjskih objektov na pred-
metnem stavbnem zemljišču, v skladu z Od-
lokom o zazidalnem načrtu SN 1 Zreče (Ur.
list RS, št. 23/98).

Parcele je mogoče kupovati posamezno
ali skupaj.

3. Cena za zemljišča iz 1. točke znaša:
1) parcela št. 1 v velikosti 883 m2 je 4,804.735,00 SIT,
2) parcela št. 2 v velikosti 803 m2 je 4,650.335,00 SIT,
3) parcela št. 3 v velikosti 737 m2 je 4,522.955,00 SIT,
4) parcela št. 4 v velikosti 879 m2 je 4,831.755,00 SIT,
5) parcela št. 5 v velikosti 836 m2 je 4,714.025,00 SIT,
6) parcela št. 6 v velikosti 748 m2 je 4,544.185,00 SIT,
7) parcela št. 8 v velikosti  1045 m2 je 5,117.395,00 SIT,
8) parcela št. 9 v velikosti  935 m2 je 4,905.095,00 SIT,
9) parcela št. 10 v velikosti 814 m2 je 4,671.565,00 SIT,

10) parcela št. 11 v velikosti 1006 m2 je 5,042.125,00 SIT,
11) parcela št. 12 v velikosti 1056 m2 je 5,138.625,00 SIT,
12) parcela št. 13 v velikosti 979 m2 je 4,990.015,00 SIT,
13) parcela št. 14 v velikosti 902 m2 je 4,841.405,00 SIT,
14) parcela št. 15 v velikosti 870 m2 je 4,779.645,00 SIT,
15) parcela št. 16 v velikosti 781 m2 je 4,607.875,00 SIT,
16) parcela št. 17 v velikosti 726 m2 je 4,501.725,00 SIT,
17) parcela št. 18 v velikosti 702 m2 je 4,455.405,00 SIT,
18) parcela št. 19 v velikosti 880 m2 je 4,798.945,00 SIT,
19) parcela št. 20 v velikosti 891 m2 je 4,820.175,00 SIT,
20) parcela št. 21 v velikosti 902 m2 je 4,841.405,00 SIT,
21) parcela št. 22 v velikosti 902 m2 je 4,841.405,00 SIT,
22) parcela št. 23 v velikosti 980 m2 je 4,991.945,00 SIT,
23) parcela št. 24 v velikosti 792 m2 je 4,629.105,00 SIT,
24) parcela št. 25 v velikosti 748 m2 je 4,544.185,00 SIT,
25) parcela št. 26 v velikosti 725 m2 je 4,499.795,00 SIT,
26) parcela št. 27 v velikosti 850 m2 je 4,741.045,00 SIT,
27) parcela št. 28 v velikosti 814 m2 je 4,671.565,00 SIT,
28) parcela št. 29 v velikosti 825 m2 je 4,692.795,00 SIT,
29) parcela št. 30 v velikosti 847 m2 je 4,735.255,00 SIT,
30) parcela št. 31 v velikosti 869 m2 je 4,777.715,00 SIT,
31) parcela št. 32 v velikosti 946 m2 je 4,926.325,00 SIT,
32) parcela št. 33 v velikosti 1012 m2 je 5,053.705,00 SIT,
33) parcela št. 34 v velikosti 1012 m2 je 5,053.705,00 SIT,
34) parcela št. 35 v velikosti 920 m2 je 4,876.145,00 SIT,
35) parcela št. 36 v velikosti 920 m2 je 4,876.145,00 SIT.

V ceni so zajeti stroški za izgradnjo ko-
munalne infrastrukture in vrednost stavbne-
ga zemljišča. Stroški za izgradnjo komunal-
ne infrastrukture zajemajo:

1) asfaltirane cestne površine s potreb-
no prometno signalizacijo,

2) pločnike in kolesarske steze v stano-
vanjskem naselju,

3) primarno vodovodno in ločeno kanali-
zacijsko omrežje,

4) elektroenergetski objekti in primarno
omrežje,

5) javno razsvetljavo,
6) izgradnjo primarnega plinovodnega,

kabelskega in telefonskega omrežja.
Cene so izračunane na valuto z dne 20.

1. 1999 in se bodo revalorizirale v skladu z
indeksi GZS na dan sklenitve kupoprodajne
pogodbe.

4. Stroške sklenitve kupoprodajne po-
godbe, plačila davka na promet nepremič-
nin, vpisa v zemljiško knjigo, pridobitve enot-
nega gradbenega dovoljenja, plača kupec
stavbnega zemljišča.

5. Rok za sklenitev kupoprodajne po-
godbe je 30 dni od dneva vročitve obvesti-
la komisije o izidu javnega razpisa.

6. Cena stavbnega zemljišča se plača v
roku 8 dni od podpisa kupoprodajne po-
godbe. Občina Zreče se zaveže, da bo kup-
cem zagotovila možnost najemanja ugodnih
kreditov za nakup stavbnega zemljišča.

7. Rok za pričetek gradnje stanovanj-
skih objektov je eno leto od nakupa stavb-
nega zemljišča, rok do katerega mora biti
stanovanjski objekt zgrajen do IV. gradbe-
ne faze z fasado in ureditvijo okolice, pa 3
leta od začetka gradnje stanovanjskega ob-
jekta. Oba roka predstavljata bistveni po-
goj, od izpolnitve katerih je odvisna veljav-
nost kupoprodajne pogodbe. Če kupec ne
začne oziroma ne dokonča gradnje v pred-
pisanem roku, je dolžan stavbno zemljišče
vrniti, kupoprodajna pogodba pa je v tem
primeru razveljavljena.

8. Prijavo na razpis lahko pošljejo fi-
zične osebe, ki so državljani Republike
Slovenije in pravne osebe, ki so registri-
rane in imajo sedež v Republiki Sloveniji.
Interesenti lahko svoje ponudbe pošljejo
ali v zaprti ovojnici oddajo v 30 dneh od
dneva te objave na naslov: Občina Zreče,
Cesta na Roglo 13/b, 3214 Zreče z oz-
nako “ za javni razpis za prodajo parcel na
območju stanovanjskega naselja SN 1
Zreče”, Ne odpiraj! Prijavi je potrebno pri-
ložiti:

– potrdilo o vplačilu varščine, ki znaša
10% od celotne vrednosti stavbnega zem-
ljišča, navedenega v točki 3, ki mora biti
nakazana na žiro račun št.
50720-630-10173 – proračun Občine
Zreče, sredstva stavbnih zemljišč – varšči-
na. Varščina bo neuspelim ponudnikom vr-
njena brez obresti v osmih dneh po odloči-
tvi komisije o izbiri, uspelemu ponudniku
pa bo upoštevana pri plačilu kupnine. V
primeru, da uspeli ponudnik kupoprodajne
pogodbe ne sklene ali od pogodbe kasne-
je odstopi, varščina zapade,

– potrdilo o državljanstvu za fizične
osebe,

– potrdilo o stalnem prebivališču,
– izpisek iz sodnega registra za pravne

osebe,
– pisno izjavo o strinjanju s pogoji jav-

nega razpisa.
9. Občina Zreče bo prodajala stavbna

zemljišča iz 3. točke po vrstnem redu,
tako kot so parcele označene v zazidal-
nem načrtu stanovanjskega naselja SN 1
Zreče.

10. V primeru večjega števila ponudb
imajo pri izboru prednost občani Občine
Zreče, ki imajo v Občini Zreče prijavljeno
stalno bivališče najmanj 5 let.

11. Pravočasne in vsebinsko pravilne
vloge bo obravnavala komisija pri Občin-
skem svetu Občine Zreče, ki bo odločila po
prostem preudarku, najkasneje v 15 dneh
po preteku razpisnega roka. Ponudniki bo-
do obveščeni o izidu javnega razpisa v roku
20 dni od odpiranja ponudb.

Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko
interesenti dobijo na Občini Zreče, Cesta
na Roglo 13/b, Zreče, pri tajniku občine
Štefanu Posiloviču, tel. št.
063/757-17-00.

  Občina Zreče
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Objave
delniških družb

Ob-529
V skladu z določbo 3.1.4. pogodbe o

začasnem prenosu posameznih upravičenj
delničarjev do udeležbe pri upravljanju druž-
be, ki so jo podpisali Slovenska razvojna
družba, d.d., IUV – Industrija usnja Vrhnika,
d.d. in skupščina IUV – Industrija usnja Vrh-
nika, d.d., dne 18. 1. 1999, delniška
družba Industrija usnja Vrhnika, objavlja

vsebino sklepa
o začasnem prenosu določenih

upravljalskih upravičenj,
ki je bil sprejet na drugi skupščini družbe

IUV, d.d., dne 23. 12. 1998.
Na predlog začasne uprave in začasne-

ga nadzornega sveta skupščine za čas iz-
vajanja programa prestrukturiranja družbe
v sodelovanju s Slovensko razvojno druž-
bo na Slovensko razvojno družbo, d.d.,
začasno prenaša naslednja upravičenja
delničarjev/družbenikov do udeležbe pri
upravljanju družbe iz pristojnosti skupšči-
ne oziroma nadzornega sveta:

– imenovanje in razrešitev uprave druž-
be;

– imenovanje in razrešitev posameznih
članov nadzornega sveta, izvoljenih s strani
delničarjev/družbenikov, vendar ne več kot
polovico;

– odločanje o poenostavljenem zmanj-
šanju osnovnega kapitala zaradi pokrivanja
izgub ter povečanja osnovnega kapitala z
novimi vložki z izključitvijo prednostne pravi-
ce dosedanjih delničarjev/družbenikov do
vpisa novih vložkov.

Posamezna upravljalska upravičenja del-
ničarjev se prenesejo na način in pod pogo-
ji, določenimi v pogodbi o prenosu posa-
meznih upravljalskih upravičenj, ki jo podpi-
še predsednik skupščine.

Imenuje se pogajalsko skupino, ki bo
uskladila predvsem člene 2.8, 2.8.3, 3.16
pogodbe o prenosu posameznih upravljal-
skih upravičenj na Slovensko razvojno druž-
bo, d.d., v sestavi Dušan de Gleria, Franc
Gajšek, Marjeta Fuchs, Magda Kocič. Delo
pogajalske skupine mora biti opravljeno naj-
kasneje v prvem tednu prihodnjega leta.

IUV, d.d.

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala

Popravek

V objavi sklepa o znižanju osnovnega ka-
pitala družbe ID INFO Design, d.o.o., Ljub-
ljana, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 4 z
dne 22. 1. 1999, Ob-366, se podpis na
koncu sklepa popravi in se pravilno glasi:

ID INFO Design, d.o.o.,
Ljubljana

Uredništvo

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Ob-524
Na podlagi F.C. točke statuta družbe

Agroind Vipava 1894 Vipava, d.d., Vinarska
cesta 5, Vipava, začasna uprava družbe va-
bi delničarje na

1. sejo skupščine
družbe Agroind Vipava 1894 Vipava,

d.d., Vinarska cesta 5, Vipava,
ki bo v torek, dne 2. 3. 1999 ob 13. uri

na sedežu družbe, Vinarska cesta 5, Vipava.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave in začasnega nadzornega sveta se
imenuje za predsednika skupščine Dani-
ca Klemenc, za preštevalki glasov pa Alen-
ka Fajdiga in Katja Pregelj. Skupščini bo
prisostvovala vabljena notarka Lavra Čer-
melj.

3. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme poslovnik o delu skupščine v pred-
laganem besedilu.

4. Seznanitev s poročilom o lastninskem
preoblikovanju.

5. Seznanitev s poslovnimi rezultati za
obdobje 1993–1997.

6. Pokrivanje izgube družbe oziroma de-
litev dobička za obdobje 1993–1997.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta skupščina sprejme na-
slednji sklep o pokrivanju izgube oziroma
delitvi dobička za poslovna leta 1993 do
1997.

Izguba v letu 1993 znaša skupaj z reva-
lorizacijskim popravkom 62,418.637,36
SIT in se v celoti pokrije iz dela čistega
dobička za leto 1994, skupaj z revaloriza-
cijskim popravkom. Preostanek čistega do-
bička za leto 1994 in revalorizacijskega po-
pravka, skupaj v višini 85,015.493,59 SIT
ostane nerazporejen.

Čisti dobiček, skupaj z revalorizacijskim
popravkom za leto 1995 do vključno 1997
znaša 92,394.551,67 SIT in ostane neraz-
porejen.

7. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave in začasnega nadzornega sveta
skupščina sprejme spremembe in dopolni-
tve statuta v predloženem besedilu.

8. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se za revizorja družbe za
poslovno leto 1998 in 1999 imenuje revizij-
ska hiša RFR Ernest & Young, d.o.o., Ljub-
ljana.

9. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se razrešijo člani zača-
snega nadzornega sveta in izvolijo naslednji
člani nadzornega sveta:

Igor Blažina,
Milan Saksida,
Edvard Abram,
Miran Kalin.

Skupščina je seznanjena, da je svet de-
lavcev imenoval v nadzorni svet Alojza Pelj-
hana in Milana Utroša.

10. Določitev sejnin za člane nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
določi sejnine članom nadzornega sveta v
višini 50.000 SIT neto za predsednika in
30.000 SIT neto za člana nadzornega sveta
ter poravna vse prevozne stroške prihoda
članov na sejo nadzornega sveta.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščen-
ci, ki bodo pred sejo skupščini prijavili svojo
udeležbo na sedežu družbe in so vpisani v
delniško knjigo po stanju na dan skupščine.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe v taj-
ništvu direktorja vsak delovni dan od 12. do
14. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo začasni
upravi v sedmih dneh od objave sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skupš-
čina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane uro kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna in bo veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Agroind Vipava, d.d.,
začasna uprava

Št. 03567 Ob-562
Na podlagi 6.3. točke statuta delniške

družbe Saturnus – Orodjarna in strojegrad-
nja, d.d., Ob železnici 16, Ljubljana, sklicu-
je začasna uprava družbe

1. redno skupščino družbe
Saturnus – Orodjarna in strojegradnja,

d.d., Ljubljana,
ki bo v torek, dne 2. 3. 1999 ob 13. uri,

na sedežu družbe v Ljubljani, Ob železnici
16.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine in dva preštevalca glasov.
2. Obravnava in sprejem poročila zača-

sne uprave o poteku in zaključku lastnin-
skega preoblikovanja podjetja z ugotovitva-
mi o vpisu in vplačilu delnic.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo za-
časne uprave.

3. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja.

Predlog sklepa: po predlogu začasnega
nadzornega sveta se za revidiranje letnih
računovodskih izkazov imenuje revizorska
hiša KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana, Du-
najska 21.

4. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvoli se naslednje čla-

ne nadzornega sveta – predstavnike delni-
čarjev po predlogu začasnega nadzornega
sveta.
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1. Andrej F. Lazar,
2. Vida Strle,
3. Miloš Kermavnar,
4. Jože Rupnik.

5. Določitev sejnine za člane nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: sejnina za člana nadzor-
nega sveta znaša neto 250 DEM, za pred-
sednika nadzornega sveta pa neto 400
DEM v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila.

6. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta družbe.

Predlog sklepa: v prvem odstavku 5.7.
točke statuta družbe se doda nov stavek, ki
glasi: “v primeru neodločenega izida glaso-
vanja je odločilen glas predsednika”.

V 7.1. točki se besedilo spremeni, tako
da glasi: “poslovno leto traja od 1. junija do
31. maja naslednjega leta”.

Predlagatelja sklepov začasna uprava in
začasni nadzorni svet, predlagatelj sklepov
pod 3. in 4. točko pa le začasni nadzorni
svet.

Če ob prvem sklicu skupščine ni dose-
žena sklepčnost, se skupščina ponovi iste-
ga dne ob 14. uri. Na ponovnem zasedanju
skupščina veljavno odloča ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

Prostor zasedanja bo odprt 30 minut
pred začetkom zasedanja.

Skupščine družbe se lahko udeležijo vsi
delničarji družbe, njihovi pooblaščenci in za-
stopniki. Pooblastilo mora biti pisno in za
fizične osebe vsebovati ime in priimek, na-
slov ter rojstni datum pooblaščenca in poob-
lastitelja, število glasov, kraj in datum ter
podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa
poleg podatkov o pooblaščencu še število
glasov, firmo in sedež ter podpis in žig poob-
lastitelja.

Delničarji, njihovi pooblaščenci in za-
stopniki se ob prihodu na skupščino izkaže-
jo z osebnim dokumentom, pisnim poobla-
stilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom
iz sodnega registra. V sprejemni pisarni so
najavljeni udeleženci dolžni podpisati sez-
nam prisotnih delničarjev oziroma poobla-
ščencev ter prevzeti glasovalne lističe, ki
služijo kot vstopnica za udeležbo na skupš-
čini ter druga gradiva.

Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda je na vpogled v tajništvu direktorja druž-
be na naslovu: Ob železnici 16, Ljubljana,
vsak delovni dan od 11. do 13. ure.

Delničarji lahko svoje nasprotne predlo-
ge, ki morajo biti pisni in obrazloženi, vložijo
v roku 7 dni od objave sklica skupščine,
priporočeno po pošti ali neposredno na se-
dežu družbe.

Saturnus –
Orodjarna in strojegradnja, d.d.,

začasna uprava

Ob-612
Uprava družbe Avtotehna Riko, d.d., na

podlagi 52. člena statuta družbe sklicuje

3. zasedanje skupščine
delničarjev delniške družbe Avtotehna

Riko d.d.,
ki bo v sredo, dne 3. marca 1999 ob

14. uri v sejni dvorani poslovne stavbe druž-
be na Litijski c. 261, Ljubljana - Dobrunje.

Dnevni red:

1. Izvolitev delovnih teles skupščine
Predlog sklepa št. 1: v delovno pred-

sedstvo 3. zasedanja skupščine delničarjev
Avtotehne Riko d.d. se izvolijo poleg Jorda-
na Kocjančiča, ki je predsednik po funkciji
kot predsednik nadzornega sveta še:

– Kamnik Ivan - član,
– Klement Roman - član.
V verifikacijsko komisijo 3. zasedanja

skupščine delničarjev Avtotehne Riko d.d.
se izvolijo:

– Polona Križaj Krajnik - predsednica,
– Aleksander Kapus - član,
– Marjeta Frelih - članica.
2. Sprejem letnega poročila
– poročilo Uprave – direktorja Avtoteh-

ne Riko, d.d., o poslovanju družbe v letu
1998,

– mnenje nadzornega sveta Avtotehne
Riko, d.d.,

– letni obračun družbe za leto 1998.
Predlog sklepa št. 2: na predlog Uprave

in na podlagi mnenja nadzornega sveta se
sprejme letno poročilo o poslovanju družbe
v letu 1998.

3. Sprejem sklepa o spremembi firme
družbe.

Predlog sklepa št. 3: spremeni se firma
družbe, tako da se po novem glasi: Atrik,
družba za proizvodnjo komunalne opreme
d.d. Skrajšana firma se glasi: Atrik d.d.

4. Sprejem sklepa o preoblikovanju del-
niške družbe v družbo z omejeno odgovor-
nostjo

Predlog sklepa št. 4: Delniška družba
Avtotehna Riko d.d., Litijska c. 261, Ljublja-
na – Dobrunje, se preoblikuje v družbo z
omejeno odgovornostjo. Značilnosti družbe
so razvidne iz družbene pogodbe, ki je se-
stavni del tega sklepa. Sedež, dejavnost in
višina kapitala družbe ostanejo nespreme-
njeni.

Z uveljavitvijo tega sklepa se spremeni
firma družbe tako, da se po novem glasi:
ATRIK, družba za proizvodnjo komunalne
opreme d.o.o. Skrajšana firma se glasi:
ATRIK d.o.o.

Vsak sedanji delničar pridobi z vpisom
preoblikovanja delniške družbe v družbo z
omejeno odgovornostjo v sodni register po-
slovni delež, ki se določi glede na število
delnic, katerih lastnik je. Nominalna vred-
nost poslovnega deleža je enaka seštevku
nominalnega zneska delnic, katerih lastnik
je, vendar ne manj kot 14.000 SIT.

Družba izjavlja, da ponuja v primeru
preoblikovanja z večinskim sklepom delni-
čarjem, ki preoblikovanju nasprotujejo, prek
zapisnika, da bo pridobila njihove s preobli-
kovanjem nastale poslovne deleže za pri-
merno odškodnino.

5. Razrešitev nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 5: razreši se nadzorni

svet delniške družbe.
6. Izvolitev novih članov nadzornega

sveta.
Predlog sklepa št. 6: za člane nadzorne-

ga sveta družbe z omejeno odgovornostjo
se izvolita:

– Jordan Kocjančič,
– Janez Bajuk.
7. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa št. 7: revizijo letnih raču-

novodskih izkazov za leto 1999 opravi v
okviru revizije računovodskih izkazov pove-

zanih družb skupine Avtotehna, pooblašče-
na revizijska družba, ki jo določi obvladujo-
ča družba.

Gradivo s predlogi sklepov bo na vpo-
gled v tajništvu uprave družbe na Litijski c.
261, od dneva objave sklica v Uradnem
listu RS dalje vsak delovni dan med 8. in
13. uro.

Kolikor v napovedanem času skupščina
ne bo sklepčna v skladu s 1. odstavkom
54. člena statuta družbe, bo zasedanje
skupščine istega dne ob 15. uri na istem
kraju, ko bo skupščina v skladu z 2. odstav-
kom 54. člena statuta družbe veljavno spre-
jemala odločitve ne glede na število prisot-
nih glasov.

Za izvajanje pravic na skupščini morajo
delničarji predložiti pred zasedanjem
skupščine originalno pooblastilo, ki ga prej-
mejo na svoj naslov po stanju v delniški
knjigi na dan objave sklica skupščine v Urad-
nem listu RS. Podrobnejša navodila v zvezi
z udeležbo in zastopanjem na skupščini bo-
do navedena na obrazcu pooblastila.

Avtotehna - Riko, d.d.
uprava – direktor

Št. 392 Ob-664
Na podlagi 37. člena statuta družbe Eu-

rotehna Poslovno trgovski sistem d.d., Ljub-
ljana, Dunajska 21, sklicuje začasna uprava
družbe

1. redno skupščino
družbe Eurotehna, Poslovno trgovski

sistem, d.d.,
ki bo dne 2. 3. 1999 ob 14. uri v prostorih

družbe, na naslovu Ljubljana, Dunajska 21.
Dnevni red
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-

zočnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa začasne uprave: ugotovi
se sklepčnost skupščine, izvoli predlagani
predsednik skupščine in preštevalec gla-
sov.

Na seji bo prisotna notarka Nada Kumar.
2. Obravnava in sprejem poslovnika o

delu skupščine:
Predlog sklepa začasne uprave in

začasnega nadzornega sveta: sprejme se
poslovnik o delu skupščine v predlaganem
besedilu.

3. Imenovanje revizorske hiše za revidi-
ranje računovodskih izkazov za leto 1999.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: za revizorja se
imenuje revizijska hiša Podboršek k.d.,
Ljubljana.

4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega

sveta, ki predstavljajo kapital se imenujeta
naslednja člana: Sekavčnik Aleksander in
Racman Sergej.

5. Določitev sejnin za člane nadzornega
sveta.

Predlog sklepa začasne uprave: sejnina
se določi v naslednji netto višini: 20.000
SIT za predsednika in 10.000 SIT za člane
nadzornega sveta.

Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki ali pooblaščenci, ki svojo
udeležbo pisno prijavijo na sedežu podjetja
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Ljubljana, Dunajska 21, vsaj tri dni pred se-
jo skupščine.

Gradivo za skupščino s spredlogi skle-
pov je na vpogled delničarjem v tajništvu
družbe na sedežu družbe vsak delavnik od
9. do 12. ure.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom ob 16. uri. V tem primeru je skupšči-
na sklepčna ne glede na število prisotnih
delnic.

Eurotehna d.d.,
začasna uprava

Razne objave

Ob-530
Varnost Šiška, d.o.o., Kunaverjeva 4,

Ljubljana, v stečaju, daje ponudbo za

odkup
deleža iz skupnega premoženja

Varnost v višini 11,30% osnovnih sred-
stev in 12,02% v poslovni skupnosti Var-
nost osnovnih sredstev skupne porabe.

Pismene ponudbe za navedbo odkupne
cene pošljite na naslov: Jamstvo, d.o.o.,
Stegne 21, 1000 Ljubljana (za Varnost Šiš-
ka, v stečaju).

Rok vložitve pismene ponudbe je osem
dni po tej objavi.

Varnost Šiška, d.o.o., v stečaju,
Ljubljana,

stečajni upravitelj

Št. 2655 - 53/99 Ob-522

Na podlagi 10. in 63. člena zakona o
prevozih v cestnem prometu (Ur. l. RS, št.
72/94, 18/95, 54/96 in 48/98) Mini-
strstvo za promet in zveze razpisuje

potrebe po prevozih na linijah
primestnega, medkrajevnega

in mednarodnega avtobusnega
prometa

Razpis potreb po prevozih velja za raz-
pisno prometno leto 1999/2000.

Realizacija potreb po prevozih se zago-
tavlja z uskladitvijo, registracijo in izvaja-
njem voznih redov na avtobusnih linijah pri-
mestnega, medkrajevnega in mednarodne-
ga prometa.

Ministrstvo za promet in zveze ugotav-
lja, da obstoječi voznoredni sistem avtobu-
snega linijskega prometa zagotavlja temelj-
no pokritje potreb uporabnikov po javnih
linijskih avtobusnih prevozih.

Potrebe po prevozih v prometnem letu
1999/2000 sestavlja seznam primestnih,
medkrajevnih in mednarodnih avtobusnih
linij, registriranih pri Ministrstvu za promet
in zveze za prometno leto 1998/99.

Vozne rede predlagajo v usklajevanje
prevozniki. Prevozniki so pravne ali fizične
osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki
imajo licenco za tisto vrsto prevozov v cest-
nem prometu, ki jo nameravajo opravljati.
Poleg voznih redov avtobusnih linij, ki so za
prometno leto 1998/99 vpisane v register
pri Ministrstvu za promet in zveze je v izme-

njavo voznih redov in na usklajevalno konfe-
renco mogoče predlagati tudi nove primest-
ne, medkrajevne in mednarodne vozne re-
de. Vozni redi morajo biti izdelani in se uskla-
jujejo ter registrirajo na podlagi določil
pravilnika o avtobusnih voznih redih (Ur. l.
RS, št. 9/98).

Vozne rede mednarodnih avtobusnih li-
nij, ki tranzitirajo ali imajo končno postajo na
ozemlju Zvezne Republike Jugoslavije ni
mogoče predlagati v usklajevanje.

Seznam primestnih, medkrajevnih in
mednarodnih avtobusnih linij registriranih pri
Ministrstvu za promet in zveze registriranih
za prometno leto 1998/99 je prevoznikom
na vpogled pri Gospodarski zbornici Slove-
nije in Obrtni zbornici Slovenije.

Redno letno usklajevalno konferenco za
prometno leto 1999/2000 razpiše in izve-
de Obrtna zbornica Slovenije.

Ministrstvo za promet in zveze
Ob-653

Hohnjec Martin, montaža TT linij, Slake
11a, Podčetrtek, preklicuje potrdilo o us-
pešno končanem izpopolnjevanju strokov-
ne izobrazbe težke gradbene mehanizaci-
je za naslednje delavce: 1. Ivič Marjan, roj.
30. 3. 1973, št. potrdila 1/95, 2. Mikolič
Adolf, roj. 8. 5. 1966, št. potrdila 2/95, 3.
Ceraj Rudolf, roj. 12. 2. 1968, št. potrdila
3/95, 4. Zurej Ivan, roj. 7. 4. 1970, št.
potrdila 4/95, 5. Skale Jurij, roj. 3. 4.
1970, št. potrdila 5/95, 6. Uršič Andrej,
roj. 28. 10. 1972, št. potrdila 6/95, 7.
Šket Anton, roj. 10. 6. 1963, št. potrdila
7/95, 8. Plevnik Stanislav, roj. 18. 6.
1959, št. potrdila 8/95, 9. Jančič Jože,
roj. 16. 4. 1971, št. potrdila 9/95, 10.
Škorjanec Stanislav, roj. 10. 4. 1967, št.
potrdila 10/95, 11. Perkovič Franc, roj.
16. 3. 1964, št. potrdila 11/95, 12. Mast-
nak Ferdo, roj. 8. 6. 1965, št. potrdila
14/95, 18. Jug Albin, roj. 15. 9. 1970, št.
potrdila 1/97, 19. Jug Slavko, roj. 17. 3.
1971, št. potrdila 1/97.

Izgubljene listine
preklicujejo

Bizjak Hribar Ivanka, Podjunska 3, Ljub-
ljana, preklicuje odločbo o obrtnem dovolje-
nju in reprezentativnem obrtnem dovoljenju,
št. 033718/2788/00-37/1995. s-6370

Borger d.o.o, Jalnova 54, Ljubljana, pre-
klicuje zavarovalno polico, št. 546284, iz-
dala Zavarovalnica Tilia. s-6153

CITROEN SLOVENIJA, Ul. 15. maja 18,
Koper, preklicuje izjavo št. 1055586.
g-6272

CMC MAK, Tbilisijska 81, Ljubljana, pre-
klicuje zavarovalno polico AO
00101179353, izdala Zavarovalnica Slove-
nica. s-6211

Cotelj Helena, Mošnje 14a, Radovljica,
preklicuje odločbo o obrtnem dovolenju, št.
014209/0668/00-54/1995. g-6268

Lakner Vlado s.p., Marentičeva 24, Metli-
ka, preklicuje odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 011288/0096/00-44/1995. g-6356

Leban Frank, Brunov drevored 11, Tol-
min, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
055-0209/94, izdan 12. 7. 1994.
g-6270

Maraž Mitja, Bohinjčeva ul. 7, Ljubljana,
preklicuje priglasitveni list, opr. št.
27-0781/94, mat. št. 5412562, datum vpi-
sa 25. 5. 1994. s-6078

Podkrižnik Iztok, Ljubljanska 4, Velenje,
preklicuje štampiljko z vsebino PLINTOP,
prodaja dostava montaža plinskih ogreval-
nih in vodovodnih instalacij, IZTOK
PODKRIŽNIK s.p., Ljubljanska 4, 3310 Ve-
lenje. p-6039

Poropat Dean s.p., Parecag 64, Sečov-
lje, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
40-1586/98, mat. št. 1094815. g-6130

Porsche Slovenija, Bravničarjeva 5, Ljub-
ljana, preklicuje potrdilo za reg. vozila SEAT
Inca 1.4 kW/44KM, št. šas.
VSSZZZ9KZWR011052, št. mot.
APQ073437, model 9KS-AEX, letnik 1998.
s-6212

Repovž Martin, Zikova ul. 6, Kamnik,
preklicuje priglasitveni list, opr. št.
15-0540/94, izdan 15. 6. 1994. s-6409

Todorović Boro, Bratov Hvalič 46, No-
va Gorica, preklicuje štampiljko z napi-
som BOR MONT Boro Todorović s.p. Bra-
tov Hvalič 46 5000 Nova Gorica-SLO.
g-6158

Todorović s.p., Bratov Hvalič 46, Nova
Gorica, preklicuje odločbo obrtnega, št.
1275640 g-6133

Potne listine in osebne izkaznice

Amidžić Samir, Gogalova ulica 6, Kranj,
potni list št. AA 011224, izdala UE Kranj.
p-6045

Bajd Miha, Letenice 11, Golnik, potni
list št. BA 381516, izdala UE Kranj.
p-6020

Baretić Marija, Oražnova ul. 2, Kostanje-
vica na Krki, potni list št. AA 850873, izdala
UE Krško. p-6110

Bečiri Erdžan, Raičeva 4, Maribor, potni
list št. BA 73744. p-7001

Beganovič Sead, Zoisova 46, Kranj, pot-
ni list št. BA 423950. p-6072

Begič Mine, Cahova 12, Ankaran, potni
list št. BA 403273. g-6165

Bela Dušan, Ul. Staneta Rozmana 6,
Murska Sobota, potni list št. BA 722747,
izdala UE Murska Sobota. p-6052

Benčič Jelena, Cesta na Markovec 9,
Koper, maloobmejno prepustnico, št. AI
68485, izdala UE Koper. g-6390

Blatnik Marjan, Trata 7/13, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 130479. s-6073

Bogataj Damijan, Srednja vas 24, Polja-
ne, preklic osebne izkaznice, objavljen v UL
RS, št. 2/99. s-6039

Bombek Boris, Polenci 37/a, Polenšak,
potni list št. BA 440262, izdala UE Ptuj.
p-6079

Bračič Lidija, Pobrežje 60a, Videm pri
Ptuju, potni list št. AA 989689, izdala UE
Ptuj. p-6111

Cerar Uroš, Blejska Dobrava 99, Blej-
ska Dobrava, potni list št. AA 906595, izda-
la UE Jesenice. s-6048
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Cuderman Zora Ivana, Grablovičeva 30,
Ljubljana, potni list št. AA 243651, izdala
UE Ljubljana. s-6235

Čengija Dubravko, Železničarska 17, Čr-
nomelj, potni list št. AA 991103, izdalaUE
Črnomelj. p-6025

Dimitrov Tomislav, Ul. Iga Grudna 7, Se-
žana, duplikat potnega lista št. BA 049499,
izdala UE Sežana. g-6307

Domiter Franc, Zgornji Duplek 156 B,
Spodnji Duplek, potni list št. AA 660653.
p-6011

Dragovan Ana, Triglavska ulica 36, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 98614. s-6156

Đermanović Lana-Jelena, Teharje 18,
Teharje, potni list št. BA 683866, izdala UE
Celje. p-6083

Fahd Mirsad, Jakčeva 8, Ljubljana, potni
list št. AA 874345. s-6065

Faletič Ljubka, Cankarjeva 14, Nova Go-
rica, maloobmejno prepustnico, št. AI
25443. g-6046

Flerin Mihela, Ljubljanska 48, Kamnik,
potni list št. BA 363239, izdala UE Kamnik.
s-6373

Flerin Robert, Ljubljanska 48, Kamnik,
potni list št. AA 883567, izdala UE Kamnik.
s-6372

Furlan Anastazija, Valjavčeva 10, Kranj,
osebno izkaznico št. 84302. g-6396

Gantar Janez, Hotavlje 92, Gorenja vas,
potni list št. BA 342027. s-6068

Gladek Jože, Fužine 26, Gorenja vas,
potni list št. AA 892702. s-6062

Gornik Matjaž, Krožna pot 4, Razvanje,
potni list št. AA 970139, izdala UE Maribor.
p-6046

Grahič Emir, Regentova 8, Ankaran, pot-
ni list št. BA 226990. g-6387

Gros Mojca, Podljubelj 154, Tržič, potni
list št. AA 726382, izdala UE Tržič. p-6063

Guček Igor, Levstikova ulica 1, Logatec,
potni list št. BA 579838. s-6260

Hrženjak Mojca, Tržaška cesta 298 A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 894.
s-6223

Hribar Frančišek, Krakovska c. 10 a,
Domžale, potni list št. BA 38944. s-6222

Hrvatin Mitja, Prešernova 26, Ilirska Bi-
strica, potni list št. BA 739245. g-6162

Hucman Petar, Plešičeva 47, Ljubljana,
potni list št. AA 681792, izdala UE Ljublja-
na. s-6100

Ivačič Igor, Gregorčičeva 24, Domžale,
osebno izkaznico št. 14478. s-6081

Jalšovec Ivan, Kovačičeva 10, Grosup-
lje, potni list št. AA 943752, izdala UE Gro-
suplje. s-6405

Jerič Simon, Šentrupert 32, Šentrupert,
potni list št. BA 867618. s-6324

Jezovšek Marko, Popovičeva ul. 40, Ce-
lje, potni list št. AA 29521, izdala UE Celje.
p-6088

Jovič Ljubiša, Jadranska c 14 e, Anka-
ran, potni list št. AA 517800. s-6185

Jovič Ljubiša, Jadranska c. 14 e, Anka-
ran, maloobmejno prepustnico, št. AI
79778. s-6186

Kalabić Sanel, Gogalova 4, Kranj, potni
list št. BA 580622. s-6385

Kavčič Matjaž, Prešernova 3, Slovenska
Bistrica, potni list št. AA 337083, izdala UE
Slovenska Bistrica. g-6159

Kazič Arlen, Cesta v Šmartno 35, Ljub-
ljana, potni list št. BA 524212. s-6244

Kegl Darja, Podgorje 23, Apače, potni
list št. BA 776443, izdala UE Gornja Rad-
gona. p-6065

Kepic Majda, Bratov Babnik 21, Ljublja-
na, potni list št. BA 883484. s-6295

Kern Franc, Zaklanec 17a, Horjul, oseb-
no izkaznico št. 1061. s-6209

Klement Karel, Panonska 20, Maribor,
osebno izkaznico št. 9193. p-6084

Kljajić Marinko, Gradnikova ulica 3,
Kranj, potni list št. BA 200266, izdala UE
Kranj. s-6178

Kocbek Jožef, Zgornja volčina 28, Le-
nart, potni list št. AA 010898, izdala UE
Lenart. p-6015

Kodrun Andrej, Kajuhova 5, Šoštanj, pot-
ni list št. AA 691380, izdala UE Velenje.
p-6069

Koren Rafael, Linhartova 62, Ljubljana,
potni list št. AA 449633. s-6294

Kos Tatjana, Cesta 4. julija 17a, Krško,
potni list št. BA 242113, izdala UE Krško.
p-6108

Kosmač Nada, Istrska c. 83, Koper, pot-
ni list št. BA 230045. g-6045

Kovačič Aron, Kolarska ulica 26, Koper,
potni list št. AA 204261. g-6161

Kovačič Tomaž, Mejačeva 7, Borovnica,
potni list št. AA 149922. s-6123

Kozamernik Marijan, Tbilisijska 148,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 129489.
s-6174

Košak Ivan, Mušičeva ul. 4, Novo me-
sto, potni list št. BA 849968, izdala UE
Novo mesto. s-6401

Krmelj Boris, Moše Pijade 23a, Maribor,
osebno izkaznico št. 100368. p-6090

Loncnar Urška, Pot za Bistrico 36, Dom-
žale, potni list št. BA 621390, izdala UE
Domžale. s-6228

Lorbek David, Hrvatini 37, Ankaran, potni
list št. AA 513221, izdala UE Koper. s-6152

Lovše Ludvik, Majcnova ul. 9, Mokro-
nog, potni list št. BA 544808, izdala UE
Trebnje. s-6083

Luković Adis, Pod kostanji 16, Celje, potni
list št. BA 878024, izdala UE Celje. p-6098

Magdič Vojko, Kardeljeva c. 69, Mari-
bor, potni list št. BA 741772, izdala UE
Maribor. p-6055

Markovič Matejka, Goriška ulica 8, Celje,
potni list št. BA 408176. p-7025

Maroša Roman, Vrhovci c XIX/12, Ljub-
ljana, potni list št. AA 869778. s-6299

Maslo Jožica, Razgled 8, Izola, osebno
izkaznico, št. 16730. g-6164

Mevkić Damir, Bratov Greifov 10, Mari-
bor, potni list št. BA 740025, izdala UE
Maribor. p-6085

Mihalič Tamara, Gregorčičeva ulica 28,
Piran, potni list št. BA 225443. g-6042

Mikin Damir, Ulica Mihaele Škapin 2,
Izola, maloobmejno prepustnico, št. AI
29851. g-6167

Milak Zineta, Dekani 105 A, Dekani, pot-
ni list št. BA 624206. g-6154

Milič Borka, Pavšičeva 4, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 713184, izdala UE Ljubljana.
s-6054

Milosavljević Miloš, Šišenska 67, Ljub-
ljana, potni list št. AA 978606, izdala UE
Ljubljana. s-6296

Mohar Roman, Na Rojah 3, Ljubljana,
potni list, št. AA 312124, izdala UE Ljubljana.
s-7004

Munishi Sanije, Škrilje 12, Ig, potni list
št. BA 589437, izdala UE Ljubljana. s-6246

Murtič Damir, Bilečanska 2, Ljubljana,
potni list št. BA 377188. s-6285

Nadj Zvonimir, Čentiba 480, Lendava,
potni list št. BA 559292. p-6007

Nahtigal Jernej, Vrbje 94, Žalec, potni
list št. AA 863354, izdala UE Žalec. p-6024

Napotnik Vida, Malgajeva ul. 9, Velenje,
potni list št. AA 236489, izdala UE Velenje.
p-6122

Oražem Tatjana, Partizanska 8, Ribnica,
potni list št. AA 738668. s-6329

Osmanović Farzila, Ul. Gradnikove bri-
gade 51, Nova Gorica, potni list št. AA
96319. g-6163

Papler Apolonija, Ul. gorenjskega odre-
da 18, Kranj, potni list št. AA 924924, izda-
la UE Kranj. p-6106

Penko Samo, Ul. Svetega Petra 2, Izola,
potni list št. AA 507273, izdala UE Izola.
g-6210

Perić Milorad, Čagošče 28, Ivančna Go-
rica, osebno izkaznico, št. 141675. s-6337

Perko Anton, Tabor 8, Ljubljana, osebno
izkaznico št. 115569. s-6030

Pesjak Tomi, Ložnica pri Žalcu 47a,
Žalec, potni list št. BA 281452, izdala UE
Žalec. p-6112

Pirc Albert, Lovska 4, Ljubljana, potni list
št. AA 458128. s-6407

Planinšec Viktoria-Maria, Postojnska uli-
ca 25, Ljubljana, potni list št. AA 590419.
s-6312

Pogačar Aleš, Sp. Gameljne 25, Šmart-
no pod Šmarno goro, potni list št. BA
883330. s-6379

Pogačnik Jasmina, Cesta Staneta
Žagarja 21, Kranj, potni list št. AA 141678.
s-7030

Proj Brigita, Zgornja Senica 32a, Med-
vode, osebno izkaznico št. 24567. s-6095

Rauh Urška, Štula 9, Ljubljana, potni list
št. BA 732450, izdala UE Ljubljana. s-6106

Rugani Tihomir, Cankarjeva 2, Velenje,
potni list št. AA 807165. p-6066

Rupnik Pavla, Poljanska 18, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 41412. s-6383

Serša Viktor, Rafolče 5, Lukovica, potni
list št. AA 325506, izdala UE Domžale.
s-6053

Skvarča Franc, Nadižarjeva 8, Kranj,
osebno izkaznico št. 26261. g-6308

Sladojević Gordana, Steletova 10, Ljub-
ljana, osebno izkaznico št. 115604.
s-6051

Smolkovič Feliks, Razkrižje 23, Ljuto-
mer, preklic potnega lista objavljenega v Ur.
l. RS, št. 80/98, p-80082. g-6016

Stanek Aljaž, Kidričeva 13, Ruše, oseb-
no izkaznico, št. 1381109. p-6028

Stanić Nedeljko, Za žago 10, Bled, pot-
ni list št. AA 348843. g-6044

Suhadolc Jernej, Pribinova 2, Ljubljana,
potni list št. AA 313003, izdala UE Ljublja-
na. s-6331

Šimnic Andrej, Celjska ul. 9, Maribor,
potni list št. BA 1096, izdala UE Maribor.
p-6089

Šipraga Marjan, Dolenjska cesta 92,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 101874.
s-6237

Škratek Ivan, Mariborska cesta 94, Dra-
vograd, potni list št. BA 119907, izdala UE
Dravograd. p-6082
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Škrijelj Asmir, Črna pri Kamniku 14,
Kamnik, potni list št. BA 380055. s-6230

Škulj Urška, Ulica Malči Beličeve 117,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 93026.
s-6395

Špilak Jožef, Goriška 16a, Maribor, pot-
ni list št. BA 40717, izdala UE Maribor.
p-6061

Štricelj Robert, Semič 42/d, Semič,
osebno izkaznico, št. 18640. s-6256

Tavčar Jožef, Zabreznica 37c, Žirovni-
ca, potni list št. BA 71040, izdala UE Jese-
nice. p-6067

Tešić Cvija, Polje cesta VI 20, Ljubljana,
potni list št. BA 102496. s-6110

Tofilovski Mišel, Vrbje 45, Žalec, potni
list št. BA 163655, izdala UE Žalec. p-6047

Tomšič Sašo, Ul. Matije Blejca 12, Kam-
nik, potni list št. BA 164885. s-6319

Turščak Alenka, Podvin 116, Žalec, pot-
ni list št. BA 416122. p-6075

Vajde Uroš, Otiški vrh 17, Dravograd,
potni list št. BA 690381, izdala UE Dravo-
grad. p-6014

Vasilić Ljubinka, Planina 2, Kranj, potni
list št. BA 848010, izdala UE Kranj. p-6043

Veber Alojz, Podkoren 7, Kranjska Go-
ra, potni list št. BA 852077, izdala UE Jese-
nice. p-6023

Velikonja Anton, Grajska c. 7, Tolmin,
potni list št. AA 966761. g-6166

Volk Ester, Lepa cesta 41, Portorož, pot-
ni list št. AA 971. g-6041

Vranešič Vesna, Železničarska c. 16, Čr-
nomelj, potni list št. AA 743061, izdala UE
Črnomelj. p-6026

Vračko Jože, Hrenova 18 a, Maribor,
potni list št. AA 651511. p-6008

Vrhovšek Ivana, Škofja vas 50, Škofja
vas, potni list št. BA 824374. p-6062

Zakrajšek Ludvik, Goriška 55, Ljubljana,
potni list št. AA 459411, izdala UE Ljublja-
na. s-6403

Završnik Boris, Gaberke 60, Šoštanj,
potni list št. BA 202760. p-6064

Zemljak Nina, Savska 5, Bled, potni list
št. BA 819612. g-6388

Zevnik Robert, Pot v Mlake 5, Ljubljana,
potni list št. AA 172547, izdala UE Ljublja-
na. s-6215

Zlatnik Vekoslav, Pušenci 13/a, Ormož,
potni list št. AA 685595, izdala UE Ormož.
g-6214

Zorzut Katja, Gradnikove brigade 11, No-
va Gorica, potni list št. AA 399221. g-6389

Zupančič Boris, Anžurjeva 14, Ljubljana,
potni list št. AA 110679, izdala UE Ljublja-
na. s-6242

Žlender Rok, Žaucerjeva 16, Ljubljana,
potni list št. BA 627356. s-6240

Žnidarčič Jana, Vojkova 16, Anhovo, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 106082.
g-6168

Žvokelj-Križan Breda, Ul. heroja Staneta
12, Maribor, potni list št. BA 107992, izda-
la UE Maribor. p-6115

Druge listine

Ahac Alenka, Pavšičeva 4, Ljubljana, de-
lovno knjižico. g-6032

Anzi Marinka, Cesta 24. junija 13, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

1001476, reg. št. 5979, izdala UE Ljublja-
na. s-6316

Avsec Milena, Novo Polje cesta VIII/2,
Ljubljana, zaključni izpit Srednje upravno-ad-
ministrativne šole, izdan leta 1995. s-6173

Bajc Ivan, Višnje 2, Col, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, št. 465253. g-6386

Balaban Milanko, Cankarjeva 5, Šoštanj,
dijaško izkaznico Centra srednjih šol Vele-
nje. p-6048

Baš Gregor, Cesta Zasavskega bataljo-
na 20, Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 84721, izdala UE Litija. s-6341

Bedenik Toni, Zapuže 27, Begunje na
Gorenjskem, Alpetourovo vozovnico, št.
519400, izdana na ime Bedenik Anton.
g-6203

Bergant Brigita, Kidričeva c. 29, Škofja
Loka, delovno knjižico. g-6197

Bergoč Stanislava, Gimnazijski trg 3, Ko-
per, zdravstveno izkaznico. g-6031

Berlak Matjaž, Ptujska ul. 25, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1023862, reg. št. 206868, izdala UE Ljub-
ljana. s-6217

Bernik Andra, Groharjeva cesta 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1166064, št. reg. 218144. s-6225

Bernik Andra, Groharjeva cesta 1, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 18960368.
s-6226

Beti Andrej, Polje cesta V 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
293922, št. reg. 20803. s-6259

Bevc Marjan, Šmarjeta 56, Šmarješke
Toplice, indeks. g-6199

Bešić Emir, Drabošnjakova ulica 9 c,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Hinka
Smrekarja, izdano leta 1997. s-6216

Bečić Edita, Aškerčeva 33 a, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1245271, št. reg. 31445. s-6057

Bionoič Roman, Gorenja vas, Trata 69,
Gorenja vas, vozniško dovoljenje, št.
21736. g-6354

Bizjak Edvard, Marušičeva 7, Koper, po-
trdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-304/86. g-6198

Bizjak Neli, Dežmanova 9, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1194774,št. reg.
48891, izdala UE Kranj. g-6346

Bizjak Slavko, Mačkovo naselje 1, Šen-
čur, vozniško dovoljenje,kat. BCEGH, št. S
806003, št. reg. 24537, izdala UE Kranj.
g-6021

Blatnik Marjan, Trata 7/13, Kočevje,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne go-
stinske šole Milana Majcna v Ljubljani, izda-
no leta 1979. s-6071

Blumauer Robert, Kogojeva ul. 8, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
928378, reg. št. 162741, izdala UE Ljub-
ljana. s-6061

Božič Almira, Kampolin 51, Lucija, Por-
torož, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7516, izdala UE Piran. g-6358

Božič Darina, Mladinska 4c, Vuzenica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6001,
izdala UE Radlje ob Dravi. p-6071

Bojnec Robert, Kranjčeva 1, Moravske
Toplice, vozniško dovoljenje, št. 23332.
g-6347

Borovnik Marjan, Trnovlje 12 A, Nova
Cerkev, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 12879. p-6031

Boršič Jožef, Žibernik 13, Rogaška Sla-
tina, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
6130, izdala UE Šmarje pri Jelšah. p-6057

Bosnar Miha, Endliherjeva ul. 2, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1264941, reg. št. 225475, izdala UE Ljub-
ljana. s-6213

Brezec Janko, Taborska c. 3, Grosup-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14244, izdala UE Grosuplje. s-6227

Breznik Boštjan, Parmova ul. 44, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
444736, reg. št. 191219, izdala UE Ljub-
ljana. s-6241

Breznikar Peter, Gostičeva 37b, Radom-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
00566124, reg. št. 66456, izdala UE Ljub-
ljana. s-6170

Brundič Franc, Imeno 39, Podčetrtek,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 721,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. p-6002

Bukovšek Maki, Cesta kocjanskega
odreda 92, Šentjur, zavarovalno polico, iz-
dala Zavarovalnica Tilia. g-6349

Bučar Rosanda, Sp. Dule 5, Krško, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 18191.
p-6006

Cerar Uroš, Blejska Dobrava 99, Blej-
ska Dobrava, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 743568, izdala UE Jesenice.
s-6049

Crnkovič Josip, Cesta Ceneta Štuparja
42, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpi-
tu Tehniške elektro šole v Ljubljani, izdano
leta 1975. s-6220

Cuderman Zora-Ivana, Grablovičeva ul.
30, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 769879, reg. št. 15622, izdala
UE Ljubljana. s-6384

Cuderman Zora-Ivana, Grablovičeva uli-
ca 30, Ljubljana, zavarovalno polico št. AO
206117 in AK 27517, izdala Zavarovalnica
Slovenica. s-6391

Čas Margareta, Polzela 202/A, Polzela,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
402775. p-6076

Čeferin Jurij, Ravnica 2, Grgar, vozniško
dovoljenje. g-6142

Čretnik Marko, Stritarjeva 14, Domžale,
zavarovalno polico, št. 0563091, izdala Za-
varovalnica Tilia. s-6334

Čufer Tomaž, Nemški rovt 26, Bohinj-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 16401. g-6355

Dežman Matej, Podkraj pri Velenju 10/
h, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
23045, izdala UE Velenje. p-6003

Dervarič Danijel, Kajuhova 27, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 28666.
g-6017

Dilena Armando, Cesta 6, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, št. 329165. g-6067

Dobovišek Pavel, Ljubija 68, Mozirje,
vozniško dovoljenje. p-6018

Dolenc Aleksander, Volčji potok 2 b, Ra-
domlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št
19490, izdala UE Kamnik. s-6218

Drnovšek Marko, Vojkova cesta 48,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednješol-
skega centra PTT v Ljubljani. s-6251

Drobne Pavel, NHM 16, Sevnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 7331.
p-6050

Fajfar Aleš, Globoka 11, Ljutomer, spri-
čevalo, šolsko leto 97/98. g-6305
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Ferčec Rudolf, Stanošina 2, Podlehnik,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
7726, izdala UE Ptuj. g-6284

Ficko Alojz, Vidonci 71, Grad, vozniško
dovoljenje, št. 24300. g-6348

Fortuna Roman, Soussenska 14, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1193767, reg. št. 220378, izdala UE Ljub-
ljana. s-6101

Gabor Katarina, Rakičan, Cvetkova 69,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
13501. g-6293

Gabron Alenka, Župjek 14, Bizeljsko, in-
deks, št. 81544648, izdala EPF Maribor.
p-6096

Gal-Kiralj Doris, Tomšičeva 6, Lendava,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8979,
izdala UE Lendava. p-6097

Galinec Zvezdana, Dr. B. Magajna 3,
Divača, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14317, izdala UE Sežana. g-6128

Galič Jagoda, Zikova 8, Kamnik, zavaro-
valno polico, št. 158799, izdala Zavaroval-
nica Slovenica. s-6114

Gartner Branimir, Celovška 11, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2090,
izdala UE Celje. p-6053

Gasser Milan, Bleiweisova cesta 82,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
602265, reg. št. 24628, izdala UE Kranj.
s-6066

Gerbec Špelca, Šolska 1, Domžale, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1068509,
št. reg. 22150, izdala UE Domžale. s-6315

Godec Drago, Zgornja Jevnica 10, Kre-
snice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S344239. s-6035

Gornik Lidija, Zajčeva pot 32, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1043840, št. reg. 169354. s-6326

Goršič Primož, Celjska 6a, Ljubljana, di-
jaško izkaznico št. DI-62852, izdala Sred-
nja gradbena in ekonomska šola. s-6102

Gosenca Francka, Hruševo 102, Dobro-
va, spričevalo 1. in 2. letnika Poklicne ad-
ministrativne šole pri Dopisni delavski uni-
verzi Univerzum, Ljubljana, izdani leta 1982
in 1983 na ime Plot Francka. s-6082

Grahič Emir, Regentova 8, Ankaran, voz-
niško dovoljenje, št. 29347. g-6364

Grobiša Tomaž, Sočebranova ul. 5, No-
va Gorica, zavarovalno polico št. 0177456,
izdala Zavarovalnica Slovenica. s-6087

Grofelnik Leonida, Nove Loke 49, Mo-
zirje, spričevalo. p-6004

Grogl Albert, Vas 37 c, Radlje ob Dravi,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4229,
izdala UE Radlje ob Dravi. p-6027

Grubar Antonija, Sajevce 3, Kostanjevi-
ca na Krki, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
10442. p-6109

Habula Bojan, Britof 355, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 523250,
št. reg. 26973, izdala UE Kranj. g-6344

Hedžet Brigita, Bučkovci 73/a, Mala Ne-
delja, preklic vozniškega dovoljenja, objav-
ljenega v Ur. l. RS, št. 1/99, g-1259.
p-6077

Hertelendi Stanislav, Kotoriba, Čakovec,
spričevalo Poklicne šole Ivana Kavčiča, iz-
dano leta 1974. s-6169

Hlupić Mladen, Podgorje 34b, Podgor-
je, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
8478, izdala UE Slovenj Gradec. g-6124

Holc Edvar, Senčar pri Juršincih, Juršin-

ci, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
13964, izdala UE Ptuj. g-6300

Horvat Bojan, Trg Dušana Kvedra 13,
Maribor, maturitetno spričevalo 4. letnika-
Pedagoške šole v Mariboru, izdano leta
1983. g-6206

Horvat Jožef, Tešanovci 102/a, Morav-
ske Toplice, vozniško dovoljenje, št. 27890.
p-60363

Horvat Simona, Štrekljeva 68, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole pe-
dagoške usmeritve - smer varuhinja pred-
šolskih otrok, izdani v Mariboru leta 1981 in
1982 na ime Pauman Simona. g-6200

Hočevar Milan, Švabičeva ul. 3, Ljublja-
na, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje
lesarske šole v Ljubljani. s-6150

Hrženjak Mojca, Tržaška cesta 298 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 480986, št. reg. 31992. s-6224

Hrovat Berta, Travni dol 3, Uršna sela,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 36446,
izdala UE Novo mesto. g-6196

Hudovovac Darko, Rosalnice 84, Metli-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1270887, reg. št. 5318, izdala UE Metlika.
g-6138

Hvastija Miran, Okiškega 17, Ljubljana,
diplomo Ekonomske fakultete v Ljubljani,
št. 2275, izdana leta 1977. s-6008

Ivančič Branko, Ig 445, Ig, vozniško do-
voljenje, kat. BFGH, št. S 217224, reg. št.
169835, izdala UE Ljubljana. s-6151

Ivič Franc, Pod gabri 33, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 30019, izdala UE
Celje. g-6050

Jamar Bojan, Breznica 59, Žirovnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
172381. g-6137

Janić Radoje, Tugomerjeva ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 15303, št. reg. 118512. s-6063

Janičič Rene, Erjavčeva 20, Maribor, za-
varovalno polico, št. 001062818, izdala Za-
varovalnica Slovenica d.d. filiala Maribor.
g-6275

Janškovec Žiga, Kidričeva c. 14, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
643748, reg. št. 34097, izdala UE Kranj.
s-6011

Jež Gašper, Borštnikova ul. 97, Mari-
bor, indeks št. 21010531, izdala Fakulteta-
za družbene vede, izdan leta 1994. s-6179

Jelen Boris, Pernovo 34, Žalec, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 801137, izdala
UE Žalec. p-6068

Jensterle Mihael, Paneče 26, Jurklošter,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16387,
izdala UE Laško. p-6070

Jeram Zdravko, Dolenja Dobrava 19,
Gorenja vas, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, št. 6325, izdala UE Škofja Loka.
s-6365

Jerič Ivanka, Mrtvice 45, Leskovec pri
Krškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9368. p-6113

Jogan Matjaž, Vrtna ulica 1, Jagodje,
diplomo SPNMŠ Koper, izdana leta 1990.
s-6392

Jokić Jovo, Ulica Andreja Kumarja 26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1013488, št. reg. 204059. s-6398

Jokič Jovo, Ulica Andrja Kumarja 26,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 174252,
izdala Zavarovlanica Slovenica. s-6399

Jović Ljubiša, Jadranska c. 14 e, Anka-
ran, vozniško dovoljenje, kat. ABC, št.
14873, izdala UE Koper. s-6184

Jošt Nastja, Sp. Duplje 90, Duplje, zava-
rovalno polico, št. 418691, izdal Alpetour
Škofja Loka. g-6353

Juhart Srečko, Kebelj 1/a, Oplotnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11390.
g-6191

Jukič Elizabeta, Mencingerjeva 1, Breži-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14618. p-6035

Julardžija Miralem, Straža 8, Cerkno,
spričevalo Rudarske šole v Zagorju. g-6118

Junuzović Sabina, Škofjeloška 21, Med-
vode, dijaško mesečno vozovnico, št.
37448. s-6094

Jurakovič Dea, Vrtna ul. 8, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, št. 28247.
g-6287

Jurančič Gabrijel, Poljanska 75, Ljublja-
na, spričevalo 2. letnika Srednje upravno
administartivne šole v Ljubljani, izdano leta
1998. s-6328

Jusič Jože, Ul. bratov Babnik 11a, Ljub-
ljana, preklic delovne knjižice, objavljene v
Ur. l. RS, št. 74/98, s-74164. s-6075

Kadunc Gregor, Brezje pri Grosupljem
20, Grosuplje, spričevalo 1. letnika Srednje
lesne šole, izdano leta 1997. s-6310

Kalan Janez, Ul. 1. avgusta 3, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1259138, št. reg. 49975, izdala UE Kranj.
g-6289

Kardoš Borut, Polana 18/b, Puconci,
spričevalo o končani osnovni šoli, izdano v
šolskem letu 1992/93 na I. OŠ Murska
Sobota. g-6202

Kavelar Maja, Šišenska cesta 37, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
414937, reg. št. 33573, izdala UE Ljublja-
na. s-6311

Kavečič Bojan, Vrh pri Šentjerneju, Šent-
jernej, spričevalo 2. letnika SŠGT Novo me-
sto – smer kuhar. g-6277

Kavčič Danica, Modrej 1/A, Most na So-
či, vozniško dovoljenje, št. S 001032713,
izdala UE Tolmin. g-6303

Kelemen Valentina, Sv. Lovrenc 80,
Preddvor, spričevalo 3. letnika Srednje šo-
le za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani,
izdano leta 1997. s-6320

Kern Franc, Zaklanec 17a, Horjul, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
264118, reg. št. 133794, izdala UE Ljub-
ljana. s-6208

Kešina Marjana, Cesta maršala Tita 47,
Jesenice, spričevalo 4. letnika Srednje vz-
gojiteljske šole v Ljubljani, izdano na ime
Ocepek Marjana, šolsko leto 70/71.
g-6140

Kiprtjanov Toše, Prijateljev trg 5, Ribni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6584,
izdala UE Ribnica. g-6019

Knez Lidija, Titova 36, Slovenska Bistri-
ca, zavarovalno polico, št. AO 180393.
g-6026

Kobek Drago, Trška gora 36/a, Novo
mesto, spričevalo o zaključnem izpitu SŠGT
Novo mesto. g-6125

Kocjan Majda, Lomanoše 27, Gornja
Radgona, zaključno spričevalo Gimnazije
Murska Sobota, izdano leta 1982. g-6034

Kogovšek Franci, Rožna dolina, C. II/
41, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpi-
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tu Poklicne šole Litostroj, izdano leta 1980.
s-6255

Kolenac Slavko, Prečna pot 1, Metlika,
delovno knjižico, reg. št. 3549, izdala UE
Metlika. g-6313

Kolman Janez, Žgoša 8, Begunje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 21278.
g-6144

Koren Damjan, Cankarjeva 2, Nova Go-
rica, spričevalo, št. 1751/71 z dne 4. 9.
1971 izdala EGŠC v Novi Gorici. g-6160

Korenjak Ferdinand, Tržaška cesta - del
39, Ljubljana, delovno knjižico. s-6306

Kos Drago, Mali vrh 4, Globoko, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 7421,
izdala UE Brežice. p-6114

Kosem Jože, Češnjevek 15, Cerklje na
Gorenjskem, zavarovalno polico, št.
418936, izdal Alpetour Škofja Loka. g-6362

Kosi Borut, Celovška 11, Celje, potrdilo
o usposobljenosti za voditelja čolnov, št.
02/13-948/52-83. g-6023

Kosmač Damijana, Štefetova 15/a, Šen-
čur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
359324, reg. št. 19748. g-6188

Kovač Jožef, Dobrovnik 208, Dobrov-
nik, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
2023, izdala UE Lendava. p-6019

Kovačec Franci, Žamenci 5 a, Dornava,
obvestilo o uspehu, šolsko leto 1997/98.
g-6274

Kovačič Tomaž, Mejačeva 7, Borovnica,
delovno knjižico. s-6126

Kozlevčar Ljubica, Pot na Labar 7 a,
Ljubljana, zaključno spričevlo 4. letnika in
maturitetno spričevalo Gimnazije Peda-
goške smeri v Ljubljani, izdana leta 1976.
s-6343

Košak Boštjan, Gorazdova ulica 3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1212802, št. reg. 221247. s-6231

Košir Roman, Prapreče 17, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1431.
g-6282

Košič Kristjan, Breg pri Konjicah 32, Slo-
venske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. 10980. p-6104

Koščak Maruša, Preglov trg 6, Ljublja-
na, spričevalo 1. letnika Srednje frizerske
šole, izdano leta 1996. s-6038

Kočar Janez, Mlaka 24, Komenda, za-
ključno spričevalo Živilskega šolskega cen-
tra v Mariboru, leta 1982. s-6043

Kralj Bojan, Avsečeva ul. 25d, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
867773, reg. št. 13554, izdala UE Jeseni-
ce. s-6400

Kralj Martin, Nad Krko 4, Otočec, di-
jaško izkaznico, izdal Šolski center Novo
mesto. g-6269

Kranjec Barbara, Celovška cesta 189,
Ljubljana, preklic delovne knjižice, objavlje-
no v UL RS, št. 4/99. s-6283

Križnik Franc, Ješovec 39, Šmarje pri
Jelšah, vozniško dovoljenje, št. 15399, iz-
dala UE Šmarje pri Jelšah. p-6038

Križnik Franc, ješovec 39, Kozje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 15399,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. p-6081

Kuclar Marjetka, Polhov Gradec 87, Pol-
hov Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 886127, reg. št. 134613, izdala UE
Ljubljana. s-6264

Kufner Dragica, Zg. Rečica 103, Laško,
zavarovalno polico s kuponi. g-6121

Kuntarič Boris, Rusjanov trg 1, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
513282, reg. št. 122912, izdala UE Ljub-
ljana. s-6261

Kuntarič Boris, Rusjanov trg 1, Ljublja-
na, zavarovalno polico št. 562640, izdala
Zavarovalnica Tilia. s-6262

Kuplen Rozmari, Prosečka vas 1, Mač-
kovci, vozniško dovoljenje, št. 35406.
g-6131

Kuronja Milan, Nuskova 677, Rogašov-
ci, delovno knjižico, ser. št. 71804, reg. št.
19851. g-6278

Labanac Nataša, Puhova ulica 1, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico št. 41980257,
izdala Medicinska fakulteta. s-6089

Lampe silvester, Visnje 8, Col, vozniško
dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 1236098.
g-6122

Lazar Igor, Malejeva ulica 22, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
126684, št. reg. 166879. s-6380

Lazić Mustafa, Rudarska 12, Idrija, in-
deks Srednje gradbene šole v Kranju, izdan
leta 1985. g-6029

Leban Nevenka, Pod brezami 9, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
769776, št. reg. 79254. s-6177

Lebar Marijan, Hrenova ulica 17, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-6357

Lepša Tina, Tugomerjeva ulica 12, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1050224, št. reg. 208500. s-6239

Les Aleš, Ljubljanska 31, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 31157, izdala UE
Celje. p-6009

Leskovšek Mateja, Šolska ulica 7, Slo-
venj Gradec, spričevalo 3. letnika Gimnazi-
je Ravne na Koroškem. g-6271

Leskovšek Tomaž, Mokrška 62e, Ljub-
ljana, obvestilo o uspehu 3. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem, smer kuhar-na-
takar, izdano leta 1996. s-6097

Lešnjak Melanija, Polanškova ulica 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 612041, št. reg. 170703. s-6055

Lipar Aleksander, Straža 15, Raka, voz-
niško dovoljenje, št. 15362. p-6091

Lipovšek Božidar, Šlandrova 31, Vele-
nje, spričevalo 1., 2. in 3. letnika, izdana za
šolska leta 1977/78 do 1979/80. g-6136

Lorbek Edvard, Grassellijeva ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1256538, št. reg. 224113. s-6325

Lović Edin, Fabianijeva ulica 13, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-6376

Lovrenčec Iztok, Ul. 9. maja 19, Ljuto-
mer, zaključno spričevalo VI letnika Gimna-
zije Ljutomer, šolsko leto 90/91. g-6280

Mak Jenki, Kozje 20, Kozje, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 2779, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. p-6118

Makorič Alojz, Vinjole 27, Portorož, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH. g-6194

Makoter Franjo, Stročja vas 45, Ljuto-
mer, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7476, izdala UE Ljutomer. g-6127

Makovecki Boris, Mladinska 2, Beltinci,
vozniško dovoljenje, št. 34058. g-6119

Makuc Marija, Goriška c. 3, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1232019, izdala UE Ajdovščina. g-6302

Malovrh Mojca, Koreno 15, Horjul, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 2156.
s-6250

Mandič Sanja, Dušana Kvedra 7, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
23681, izdala UE Velenje. p-6021

Marin Božidar, Podgorci 18, Podgorci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
9045, izdala UE Ormož. g-6190

Marinček Tugomir, Pot na Fužine 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 193867, št. reg. 113771. s-6107

Markovič Tereza, Slatina 20, Šmartno v
Rožni dolini, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 37781. p-6034

Marolt Milan, Ulica Rašiške čete 15, Tr-
zin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1004762, št. reg. 29307, izdala UE Dom-
žale. s-6036

Maroša Roman, Vrhovci c.XIX 12, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
415009, št. reg. 143713. s-6279

Martinčič Patricija, Generala Levičnika
62/B, Koper, vozniško dovoljenje, kat. B,
št. 26010. g-6288

Marđonović Ana, Zapuška cesta 101,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1136094, št. reg. 214222. s-6074

Mavrič Barbara, Mala vas 107, Bovec,
vozniško dovoljenje, št. S 1032762, izdala
UE Tolmin. g-6141

Mašović Ismet, Brezno 6, Laško, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 10381, iz-
dala UE Laško. p-6012

Mežnarič Janko, Šalovci 34, Središče
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
ABCFGH, reg. št. 2288, izdala UE Ormož.
g-6189

Mehle Luka, Tupalič 49, Preddvor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1224534,
reg. št. 49053, izdala UE Kranj. s-6096

Mernik Milan, Žiče 26 B, Loče pri Polj-
čanah, vozniško dovoljenje, kat. AB, št.
2460. g-6286

Mihelič Vid, Linhartova 47, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 31970.
s-6006

Miklavčič Polonca, Horjul 44, Horjul,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
633577, reg. št. 111338, izdala UE Ljub-
ljana. p-6363

Milić Borka, Pavšičeva ulica 4, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1188985, reg. št. 179174, izdala UE Ljub-
ljana. s-6056

Mis Tomaž, Zavrh pod Šmarno goro 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 482268, št. reg. 114108. s-6336

Mlakar Milena, Apače 180, Lovrenc na
Dravskem polju, diplomo Srednje kemijske
šole, izdana leta 1990. s-6085

Mlinarič Jožica, Šmartinska 154, Ljub-
ljana, kopijo licence za vozilo LJ U6-496,
izdano na ime Žito Mlini, d.o.o., Ljubljana,
Šmartinska 154. p-6100

Modrijan Simon, Sidol 1b, Laze, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 19515, iz-
dala UE Kamnik. s-6265

Mokole Ana, Dellavallejeva 16, Koper,
vozniško dovoljenje. g-6027

Mrvič Andrejka, Vrh pri Boštanju 39, Bo-
štanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8274. p-6107

Mustovar Bogdan Živan, Ponoviče 20,
Sava, delovno knjižico. s-6146

Novak Branka, Smrečje 30, Horjul, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9866, izdala
UE Vrhnika. s-6077
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Novak Ivan, Medvedova cesta 9, Ljublja-
na, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje go-
stinske šole v Ljubljani, izdana leta 1978 in
1979. s-6047

Novak Melita, Opekarniška 4, Radom-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1036181, reg. št. 30163, izdala UE Ljub-
ljana. s-6037

Novak Primož, Glinškova ploščad 1,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
37084. s-6333

Noč Aleš, Neubergerjeva ulica 16, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-6040

Ožura Borut, Ziherlova ul. 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
813523, reg. št. 127594, izdala UE Ljub-
ljana. s-6002

Obrul Marko, Bezina 75, Slovenske Ko-
njice, vozniško dovoljenje, št. S 1082583.
p-6017

Obrul Marko, Bezina 75, Slovenske Ko-
njice, vozniško dovoljenje, kat. FGH, št. S
1082583, reg. št. 11701, izdala UE Slo-
venske Konjice. p-6105

Ocepek Darko, Kavče 2a, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št.
15765, izdala UE velenje. p-6022

Ocepek Jure, Cesta pod parkom 37,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
25359, izdala UE Velenje. p-6059

Otorepec Darja, Mariborska c. 179,
Škofja vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 44225. p-6102

Ozimek Marijan, Parmska cesta 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 91313, reg. št. 129039, izdala UE
Ljubljana. s-6149

Palikuča Branko, Cesta 4. maja 70,
Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10239. g-6116

Pantič Vesna, Blasov breg 5, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Mirana Jarca, iz-
dano leta 1981, na ime Šterk Vesna.
s-6187

Pavlica Katja, Hradeckega 39, Ljublja-
na, indeks, št. 11236, izdala Fakulteta za
družbene vede v Ljubljani. s-6335

Pavlica Neža, Šempas 637A, Šempas,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za obliko-
vanje in fotografijo, izdano leta 1998.
s-6382

Pejić Vesna, Mali Lipoglav 80, Ljubljana,
indeks Srednje gostinske šole v Ljubljani,
izdano na ime Gavranič Vesna. s-6238

Pene Vladimir, Novo Polje, Cesta X/35,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 64155, reg. št. 182218, izdala UE
Ljubljana. s-6058

Perič Milorad, Ćagošče 28, Ivančna Go-
rica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21296. s-6338

Peterlin Jelka, Šmarška 37, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9872, izdala
UE Velenje. p-6099

Petrič Janez, Šercerjeva ulica 9, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
415299, št. reg. 40295. s-6147

Petrović Lazar, Rusjanov trg 1, Ljublja-
na, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje šole
tehničnih strok – smer avtomehanik.
s-6003

Pezdirc Silva, Proletarska cesta 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
42803, reg. št. 69119, izdala UE Ljublja-
na. s-6182

Pezdirc Silva, Proletarska cesta 2, Ljub-
ljana, zavarovalno polico št. 208426, izdala
Zavarovalnica Slovenica. s-6183

Pirant Aleš, Črtomirova ul. 21, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1026508, reg. št. 129933, izdala UE Ljub-
ljana. s-6076

Planinšec Andrej, Mariborska 153, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. A, izdala UE
Celje. p-6029

Plejo Nada, Boštjanova 6, Lesce, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 25988.
g-6018

Ploj Ana, Zgornji Žerjavci 38, Lenart, za-
varovalno polico, št. 0573018. g-6359

Plut Andrejka, Hladilniška pot 26 A, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št. S
1104549, št. reg. 191648. s-6014

Podboj Goran, Cesta na Brdo 131, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Poklic-
ne šole Litostroj, izdano leta 1980. s-6254

Podgorelec Alojzija, Lendavske Gorice
429/a, Lendava, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 5344, izdala UE Lendava. p-6092

Podgorelec Alojzija, Lendavske Gorice
429/a, Lendava, inštruktorsko vozniško do-
voljenje, št. 16, kat. B, izdala UE Lendava.
p-6093

Pogačnik Ana, Bukov vrh nad Visokim
10, Polhov Gradec, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 21082, izdala UE Škofja Lo-
ka. s-6007

Pogačnik Eva, Žiganja vas 60a, Križe,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
7415, izdala UE Tržič. p-6044

Potočnik Janez, Cesta v Debro 40,
Laško, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 4387, izdala UE Laško. p-6087

Prah Franc, Velike Malence 21, Krška
vas, vozniško dovoljenje, kat. ABF, št. 357,
izdala UE Brežice. p-6101

Praprotnik Aleš, Žagarjeva 13a, Radov-
ljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
25373. g-6024

Praprotnik Boštjan, Ul. ob Polju 36, Mu-
ta, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 8792,
izdala UE Radlje ob Dravi. p-6117

Prek Sašo, Rožna dolina c. X 32, Ljub-
ljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolnov, št. 02/13-3696/73. s-6317

Primc Ivan, Koroška vas 20 A, Novo me-
sto, spričevalo 3. razreda OŠ Stopiče, po-
družnica Podgrad, izdano leta 1967. g-6033

Pristovnik Boštjan, Kovača vas 97, Slo-
venska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 20856. g-6115

Prodan Robert, Obala 119, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3416.
g-6301

Ržen Radislav, Pod Plevno 94, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
10280, izdala UE Škofja Loka. s-6134

Radanovič Robert, Kaptolska 13, Dobo-
va, delovno knjižico. g-6201

Radišić Maja, Tržaška cesta 122 a, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo, izdano leta 1997.
s-6402

Radojčič Doroteja, Sp. Besnica 8 d,
Zgornja Besnica, zavarovalno polico s ku-
poni. g-6139

Radovanovič Zorana, Šolsko naselje 7,
Murska Sobota, zavarovalno polico št.
00101050562, izdala Zavarovalnica Slove-
nica. s-6340

Ravnikar Vida, Smoletova ulica 12, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
14654, št. reg. 139548, izdano na ime
Potokar Vida. s-6298

Rebernak Uroš, Ritoznoj 74, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
20652. g-6192

Rejak Kristijan, Pernice 8, Muta, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 7406, iz-
dala UE Radlje ob Dravi. p-6074

Renčar Nika, Preglov trg 7, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 6279. s-6375

Renčelj Darja, Linhartova cesta 82, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
841366, reg. št. 130240, izdala UE Ljub-
ljana. s-6394

Ribič Jože, Delavska 16, Senovo, zava-
rovalno polico, št. PV-2, št. 1810, izdala
Zavarovalnica Adriatic. g-6267

Rihar Gabrijela, Zg. Ročica 12, Zgornja
Ščavnica, vozniško dovoljenje. p-6016

Ritonja Milan, Moravci 153, Mala Nede-
lja, delovno knjižico, ser. št. A 49480, zap.
št. 211, izdana 2. 7. 1986. p-6051

Rogelšek Izidor, Maistrova 6, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, št. 3828, izdala UE Slovenj Gra-
dec. g-6129

Roš Nives, Pražakova ulica 11, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
264680, št. reg. 162104. s-6233

Ružič Rok, Preglov trg 2, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 11115.
s-6181

Rudolf Alma, Triglavska 6 a, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S s-6410

Rudolf Ciril, Triglavska 6a, Domžale, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 700036,
reg. št. 18233, izdala UE Domžale. s-6408

Sabotin Uroš, Jamova cesta 66, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
S 1012054, reg. št. 198240, izdala UE
Ljubljana. s-6103

Sajevic Marta, Stražiška 6, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1141072,
reg. št. 47630, izdala UE Kranj. g-6028

Sakelšek Aleksander, Pongrac 70, Gri-
že, diplomo, šolsko leto 86/87. g-6281

Samec Katarina, Društvena ul. 12, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Šole za
medicinske sestre Ljubljana, Oddelek za pe-
diatrično smer, izdano v Ljubljani, 20. 6.
1970. s-6084

Samotorčan Tadeja, Mala Ligojna 1, Vrh-
nika, vozniško dovoljenje, kat. B, izdala UE
Vrhnika. s-6367

Savič Aljoša, Pokopališka 1, Ljubljana,
obvestilo o uspehu 3. letnika Gostinske šo-
le v Ljubljani, izdano leta 1996. s-6327

Seitl Peter, Vuhred 56, Vuhred, vozniško
dovoljenje, kat. BCEGH, št. 4293, izdala
UE Radlje ob Dravi. p-6060

Sešlar Tomaž, Cesta Tončke Čeč 51 c,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 337162. p-6054

Sitar Stanislav, Stožice 23, Ljubljana, de-
lovno knjižico. s-6253

Sivec Sebastijan, Zelena pot 28, Loga-
tec, vozno karto št. 513, izdal SAP. s-6099

Skarlovnik Vinko, Stantetova ul. 30, Ve-
lenje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
239, izdala UE Velenje. p-6121

Skela Dušan, Kidričeva 12, Koper, voz-
niško dovoljenje, št. 21182, izdala UE Ko-
per. g-6025
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Slemenik Vincenc, Koroška 18/b, Šo-
štanj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
10977, izdala UE Velenje. p-6116

Smrtnik Mateja, Podolnica 39, Horjul, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 1761. s-6108

Spirova Marija, Marinkov trg 2, Ljublja-
na, potrdilo o pridobitvi pedagoške andra-
goške izobrazbe, št. 127/PAI izdano 5. 3.
1985. s-6069

Srebernjak Mojca, Hrvatski trg 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
928778, reg. št. 175592, izdala UE Ljub-
ljana. s-6092

Srša Mojca, Goriška ulica 55, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
139577, reg. št. 184193, izdala UE Ljub-
ljana. s-6105

Stamenović Damjan, Novakova ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 933222, reg. št. 158642, izdala UE
Ljubljana. s-6086

Starčevič Damir, Sp. Polskava 202, Pra-
gersko, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
18304. g-6120

Stojan Dolores, Slovenska cesta 30,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 168504, št. reg. 120127. s-6064

Stražar Marta, Kamniška 43, Radomlje,
vozniško dovoljenje, št. 29985/98-21.
g-6361

Stražišar Janez, Podpeška cesta 334,
Notranje Gorice, indeks Gimnazije Moste.
s-6005

Strašek Miran, Celovška cesta 127,
Ljubljana, licenco za vozilo TAM 130T 11T,
reg. št. LJ SOLA 61, zap. št. 002987/216
ZR 37/1997 z dne 19.11.97 s-6339

Strmčnik Uroš, Grušovlje 8, Rečica ob
Savinji, potrdilo o varnem delu s traktorjem.
p-6041

Stubelj Elide, Kogojeva 19, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7823.
g-6113

Suhadolc Jernej, Pribinova ulica 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1044485, reg. št. 152096, izdala UE Ljub-
ljana. s-6330

Sušec-Šuker Vesna, Dolenjska cesta
394, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 512175, reg. št. 128350, izda-
la UE Ljubljana. s-6070

Šalinovič Ivan, Mladinska ul. 16, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 6726, izdala UE Gornja Radgona.
g-6193

Šega Zdenko, Ul. bratov Vošnjakov 3,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
22674, izdala UE Celje. p-6030

Šipraga Marjan, Dolenjska cesta 92,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1264698, št. reg. 217637. s-6236

Širca Sebastijan, Kolodvorska cesta 11,
Postojna, spričevalo 3. letnika Srednje teh-
nično naravoslovne šole v Postojni, izdano
leta 1994. g-6135

Škedelj Darja, Stegne 22, Ljubljana, spri-
čevalo 1. in 3. letnika Srednje šole v Dom-
žalah. s-6378

Škerjanc Tomaž, Stiška vas 9, Cerklje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1179903, št. reg. 48399, izdala UE Kranj.
g-6290

Škrabar Barbara, Frankopanska 23,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
8132. s-6090

Škrabar Barbara, Frankopanska 23,
Ljubljana, študentsko izkaznico št.
19784021, izdala Ekonomska fakulteta.
s-6091

Škufca Damjan, Lazina 8, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 35158,
izdala UE Novo mesto. s-6080

Škulj Marija Neva, Vegova 29, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 1492, izdala
UE Koper. g-6117

Šmit Marjan, Komen 118/D, Komen,
spričevalo 4. letnika in maturitetno spriče-
valo, izdana leta 1982, izdal Izobraževalni
center v Tacnu. g-6350

Šobar Jožefa, Senožeti 44, Dol pri Ljub-
ljani, delovno knjižico. s-6219

Špacapan Matej, Ozeljan 1, Šempas,
vozniško dovoljenje. g-6291

Špenger Peter, Sv. Jernej nad Muto 10,
Muta, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
9345, izdala UE Radlje ob Dravi. p-6042

Šprah Simon, Pasterkova pot 7, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
229832, reg. št. 170147, izdala UE Ljub-
ljana. s-6266

Štefula Veronika, Trdinova ulica 6a, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5986, izdala UE Kamnik. s-6060

Štembergar Polona, Stritarjeva 5, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. D
00110326, št. reg. 9394. g-6292

Štricelj Robert, Semič 42/d, Semič, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8786, izdala
UE Črnomelj. s-6257

Štular Anže, Glavna cesta 23, Tržič, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 9521,
izdala UE Tržič. s-6093

Šubara Sandi, Semiška c. 8, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7226,
izdala UE Črnomelj. p-6056

Taks Loti, Šmartinska cesta 277, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
595914, št. reg. 172851. s-6145

Tancer Karel, Ostenk 35, Trbovlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8097, izdala
UE Trbovlje. s-6249

Tivadar Franc, Mohorjeva ul. 9, Lenda-
va, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
1407, izdala UE Lendava. p-6094

Todorović Boro, Bratov Hvalič 46, Nova
Gorica, delovno knjižico. g-6143

Todorovič Boro, Bratov Hvalič 46, Nova
Gorica, zaključno spričevalo Srednje teh-
nične šole, št. 138/77. g-6157

Tovornik Matejka, Smrjene 122, Škoflji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
928224, št. reg. 157905. s-6321

Tovornik Matejka, Smrjene 122, Škoflji-
ca, indeks, št. 82155032, izdala Ekonom-
ska fakulteta v Mariboru. s-6322

Trbižan Stane, Šared 39, Izola, zavaro-
valno polico, št. 620755. g-6276

Trošt Silvester, Bazoviška 8, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
579471, izdala UE Ajdovščina. g-6111

Tručl Primož, Gregorčičeva 4, Maribor,
diplomo visoke stopnje Ekonomske fakulte-
te v Ljubljani, izdana leta 1990. g-6205

Turičnik Milan, Hudi kot 94, Ribnica na
Pohorju, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, št. 8499, izdala UE Radlje ob
Dravi. p-6040

Turnšek Avgust, Einspielerjeva 5, Ljub-
ljana, veteransko izkaznico, št. 8027 z dne
3. 3. 1987. s-6155

Turščak Aleš, Podvin 116, Žalec, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 179285,
izdala UE Žalec. p-6073

Umek Špela, Begunjska c. 19, Bistri-
ca pri Tržiču, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 7902, izdala UE Tržič.
s-6248

Urbanc Jože, Zg. Bela 24, Preddvor,
delnice M banke št. 00134570. s-6258

Urbančič Andrej, Brezje pri Dobrovi 54,
Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 244684, št. reg. 129071. s-6234

Verem Senad, Nikole Tesle 8, Ilirska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
415976, reg. št. 8383, izdala UE Ilirska
Bistrica. s-6176

Verlič Alojz, Na Gmajni 38, Ljubljana,
vozno karto št. 333, izdal LPP. s-6180

Verzel Leonida, Tomšičeva c. 49, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16102, izdala UE Velenje. p-6120

Vidergar Ciril, Jakčeva ulica 5, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Elekto
mehanične šole v Zagorju, izdano leta
1971. s-6012

Vidmar Dragica, Krmelj 6 A, Krmelj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 5749.
p-6010

Vidrač Davor, Korenjak 25, Zavrč, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH. g-6304

Viršček Mojca, Bratovševa ploščad 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1013788, reg. št. 201716, izdala UE
Ljubljana. s-6371

Vister Tibor, Pod lipami 19, Ljubljana,
dijaško izkaznico Šubičeve gimnazije.
s-6088

Vodišek Barbara, Kidričeva 40, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9208,
izdala UE Laško. p-6005

Vodopivec Vlasta, Tržaška 81, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8545,
izdala UE Postojna. g-6318

Vrhovac Željko, Šišenska cesta 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1266443, reg. št. 197565, izdala UE Ljub-
ljana. s-6079

Zadravec Matej, Kvedrova 3, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 17764. s-6404

Zajc Sonja, Nanoška ulica 22, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 9599090, izdala Za-
varovalnica Triglav. s-6204

Zaletel Marko, Markova pot 23, Šempe-
ter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
p-6032

Zaletel Saša, Markova pot 23, Šempe-
ter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat. GH.
g-6351

Zaplotnik Urban, Kokrica, Cesta na Ru-
po 6, Kranj, potrdilo Srednje šole na Jese-
nicah, št. 587/98. g-6360

Zaplotnik Urban, Kokrica, Cesta na Ru-
po 6, Kranj, potrdilo Srednje šole na Jese-
nicah, št. 641/96. g-6345

Zavašnik Tanja Monika, Spodnje Pirniče
56, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1252553, reg. št. 187504,
izdala UE Ljubljana. s-6263

Zemljič Tadeja, Vrhovci c. XIII 2, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1166110, št. reg. 218181. s-6172
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Zidar Gregor, Clevelandska ulica 29,
Ljubljana, zaključno spričevalo Srednje le-
sarske šole v Ljubljani, izdano leta 1997.
s-6406

Ziegler Uroš, Ulica Ane Ziherlove 8, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta
1994. s-6171

Zlatolas Robert, Zibiška vas 22, Pristava
pri Mestinju, vozniško dovoljenje, št.
15425. p-6080

Zorenč Hermina, Ojstriška vas 4, Tabor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1079318, izdala UE Žalec. p-6095

Zuccato Gašper, Tržaška cesta 23, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

846336, reg. št. 197849, izdala UE Ljub-
ljana. s-6148

Zupan Martina, Jamova cesta 66, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
168702, št. reg. 13225. s-6009

Zupan Saša, Moste 65 a, Žirovnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE Jese-
nice. s-6052

Zupančič Barbara, Jerebova ulica 6, Liti-
ja, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
1997. s-6109

Žagar Jerko, Ul. XXX divizije 18, Lucija,
Portorož, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
3298, izdala UE Piran. g-6132

Žargi Jure, Štula 13/b, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 17021. s-6412

Žener Jure, Smlednik 8, Smlednik, di-
jaško izkaznico, izdala Cestno prometna
šola v Škofji Loki, št. 101330. s-6366

Žgajnar Miha, Pipanova pot 29, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
931734, reg. št. 183669, izdala UE Ljub-
ljana. s-6314

Žunec Jasmina, Majaronova 22, Ljub-
ljana, diplomo Srednje šole tehničnih strok
in osebnih storitev v Ljubljani, izdana 26. 6.
1986 na ime Tatar Jasmina. s-6013

Žunter Jure, Nizka 17, Rečica ob Savi-
nji, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 9269,
izdala UE Mozirje. p-6049

Žvokelj Igor, Polje, Cesta XXXVIII/6, Ljub-
ljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna št. 02/13-1396/38-79. s-6232
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